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grootscheepse aktie
voor bouw
kunstijsbaan kennemerland
Voor de bouw van een kunstijsbaan Kenne-
merland, welke moet verrijzen nabij de
kruising Kleverlaan-Delftlaan in Haarlem,
wordt momenteel door een stuurgroep van
de vorig jaar in leven geroepen Stichting
Kunstijsbaan Kennemerland een groot-
scheepse Inzamelingsaktie onder de bevol-
king van Kennemerland voorbereid.

De kollekte zal worden gehouden op de eer-
ste dag van de wereldkampioenschappen
op de schaats, zaterdag 13 februari a.s.
Direkt na afloop van de wedstrijden zullen
ongeveer 3.500 kollektanten in geheel Ken-
nemerland op stap gaan en huis-aan-huis
aanbellen om een bijdrage voor de kunstijs-
baan. In iedere gemeente in Zd.-Kennemer-
land zijn reeds plaatselijke komité's ge-
vormd. In Zandvoort is het kontaktadres
het PTT-kantoor aan de Louis Davidsstraat,
tel. 3211. Kollektanten kunnen zich hier
aanmelden. Hun beloning zal bestaan uit
een gratis maandabonnement voor de kunst-
ijsbaan.

De plannen voor het projekt zijl

provinciale overheid f 600.000 en de Ned.
Sportfederatie ƒ 400.000, De Kennemerge-
meenten — w.o. Zandvoort — zullen jaar-
lijks bijna f 250-900 verstrekken ter dek-
king van de bedrijfskosten.

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit
leden van de 'Ijsclub voor Haarlem en Om-
streken' en de Ijsclub 'Nova Zembla',
vertegenwoordigers van de. gemeenten in
Zuid-Kennemerland en een afgevaardig-
de van het bedrijfsleven. Aan het in het
leven roepen van de stichting is nauw over-
leg voorafgegaan met de betrokken gemeen-
tebesturen die zitting hebben in het Inter-
gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Kenne-
merland. Dit overleg heeft ertoe geleid dat
de kolleges van burgemeester en wethou-
ders van de ISK-gemeenten zich unaniem
vóór het projekt hebben uitgesproken.

VERGADERINGEN PVDA
OPENBAAR

sporthal gehouden perskonferentie mede.

de Heidemaatschappij een schetsplan op
papier zette, worden aan besteed. Wan-

zal tegen het seizoen '71-'72 een gedeelte

De enige tijd geleden voorgestelde open-
baarheid van ledenvergaderingen van de
plaatselijke afdeling van de pvda heeft de
goedkeuring van de leden ontvangen. Dit, ..,_. _, . , __ , .... k genou.

ij. Verder

leven geroepen waarin 't voormalige raads-
lid mevr. A. Mol van Bellen en de heren
C. A. Alders en J. W. Zegerman zitting
namen. In de vakature in het afdelingsbe-

ontstaan door het aftreden van mevr.

Het projekt omvat een 400 meter baan
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KERSTETALAGEWEDSTRIJD

Op donderdag 21 januari a.s. vindt tijdens
een feestelijke bijeenkomst in café-restau-
rant 'Kousenpael' de prijsuitreiking plaats
aan de winnaars van de kerstetalagewed-
strijd 1970.

Een deskundige jury heeft begin vorige
week de prijzen toegekend aan de navol-
gende deelnemende winkeliers:
wisselbeker en 1e prijs Parfumerie Hilde-
ring, Kerkstraat, 2e orijs slijterij-wijnhandel
Baggerman firma Schaap, Haltestraat, 3e
prijs Magazijn René Fleur, Passage, 4e
prijs Modehuis Halte 40, Haltestraat, 5e
prijs Herenkonfektie 'Cortina', Kerkplein, 6e
prijs Slijterij-wijnhandel Konijn, Halteslraat,
7e prijs Bloemenmagazijn Erica, Gr. Krocht,
8ste,prijs slagerij Cor van Eldik, Haltestr.,
9e prijs Mode du Passage 9, Passage en
10e prijs parfumerie Van Dam, Haltestraat.

Eervolle vermeldingen werden toegekend
aan slijterij wijnhandel Van Huijstee, Zand-
voortselaan te Bentveld, bakkerij Seijsener,
Haltestraat, Sigarenmagazijn Lissenberg,
Haltestraat en kapsalon Van Dam, Kerkstr.

Na loting werden de publiek- geldprij-
zen van ƒ 100,—, ƒ 75,— en ƒ 50,— vast-
gesteld. De prijzen waren beschikbaar ge-
steld voor hen, die de uitslag van de jury
het dichtst benaderden.

Negenendertig prijswinnaars kwamen in
aanmerking voor de door winkeliers beschik-
baar gestelde prijzen. Laatstgenoemden
zullen bericht ontvangen waar en wanneer
ze hun prijs kunnen afhalen.

BRANDJE SNEL GEBLUST
Vrijdagavond rukte de brandweer uit voor
een begin van brand in een woonhuis aan
de Kostverlorenstraat. De vlammen werden
door de brandweer in enkele minuten be-

'kunstijsbaan worden geraamd op plm. vijf
miljoen gulden en de jaarlijkse eksploitatie-
kosten op ƒ 720.000. De financiering van
de stichtingskootcn worden alfc volgt bere-
kend: geldleningen door of onder garanties
van de ISK-gemeenten en bijdragen a fonds
perdu van in totaal f 3.500.000, bijdragen
bedrijfsleven en bevolking ƒ 500.000, de

LITHOGRAAF BöHME
EKSPOSEERT FOTO'S
IN DUYSTERGHAST
Vanaf a.s. vrijdag 15 januari t.e.m. zondag
14 februari eksposeert Hans Joachim
Böhme fotografische werken in het souster-
rain van sociëteit Duysterghast in het voor-
malig Strandhotel aan boulevard Paulus
Loot 1a.

De in 1930 in Oost-Duitsland geboren
Hans Joachim volgde in Leipzig lessen aan
de aldaar gevestigde tekenakademie en
vluchtte in 1950 naar het westen. Na een
3-jarig verblijf in Hamburg, waar hij over-
dag werkte als lithograaf en in de avond-
uren zijn studie vervolgde, kwam Böhme
naar ons land waar hij in dienst trad van
het in Zandvoort gevestigde fotolithobedrijf
Drommel.

In 1960 begon Hans Joachim zich toe
te leggen op de fotografie en drie jaar la-
ter behaalde hij de titel Bonds Meester
Klasse (BMK). In '68 ontving Böhme het
certifikaat van de Federation Internationale
de L'art Photografique. Slechts vierhonderd
fotografen op het oostelijk- en westelijk
halfrond zijn in het bezit van deze onder-
scheiding, waarbij geen onderscheid wordt
gemaakt tussen amateur- en beroepsfoto-
grafen. Böhme heeft deelgenomen aan di-
verse nationale- en internationale fotosa-
lons. Het Rijksprentenkabinet te Leiden
heeft een serie van 10 foto's van hem aan-
gekocht.

De tentoonstelling in Duysterghast zal op
vrijdagavond half tien worden geopend.
Voor niet-leden is de ekspositie toeganke-
lijk op zaterdag- en zondagmiddag van 2
tot 4 uur.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Wedstrijduitslagen:
Alle voor zaterdag 9 en zondag 10 januari
1971 vastgestelde kompetitiewedstrijden
werden afgelast.
Uitslagen zondag 10 januari:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 1—Gouda 1 1—4
Zandv.m. 2—Gouda 2 4—1

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslag zondag 10 januari:
Vriendschappelijk:

TZB 1—DIO 1 4—4
Alle overige wedstrijden op zaterdag en
zondag werden afgelast.

gering.

Uei oude {aat
v.n. en de 'parachute'

Muzieka vond
door EVERT VAN TRICHT en het
Trio LOUIS VAN DIJK.
(georganiseerd door 't Helm)
op donderdag 14 januari a.s. in de
aula- van de Wim Gertenbachschool,
Zandvoortselaan 19a.
Nog plaatsen beschikbaar!!
Verkrijgbaar bij V.V.V. Zandvoort en
op 14 januari 's avonds a.d. school.

Vrienden, het heeft naar mijn smaak niet
de minste zin om nog woorden vuil te ma-
ken over het j'aar 1970. Zeker niet, nu het
nieuwe jaar al weer twaalf dagen oud is.
Ik had u, zo'n twee weken geleden, een
diep doorwrochte oudjaarsbespiegeling wil-
len voorschotelen, maar faktoren van uiteen-
lopende aard deden dit ontroerende voor-
nemen in de kiem sneuvelen.

Wél heb ik nu iets anders voor u, name-
lijk een tamelijk zot verhaal, dat zich af-
speelde in de nacht van 31 december op
1 januari.

Tante Agaat wilde 'de' dagen doorbren-
gen bij een achternicht op de Veluwe. U
weet, ik ben maar een eenvoudige kommen-
saai bij haar en als zodanig ligt het niet
op mijn weg haar plannen, in welke zin
dan ook, te beïnvloeden.

'Ga jij eventueel naar je neefl', adviseer-
de ze mij. Ik heb een neef, waar overigens
ook een nicht bij hoort, geen achterneef of
achternicht, maar helemaal vol. Leuke men-
sen, drie schatten van kinderen, een hond
en een tortel en o ja, twee parkieten. Kort-
om, een gezellig gezinnetje, waar ik in de
middag van het oude jaar aankwam. Deze
lieve mensen wonen ergens in een Noord-
hollands vlekje onder de rook van groot-
Mokum, maar ik kan en mag geen namen
noemen, noch van het vlekje noch van de
mensen. Zij waren die avond nogal in over-
treding, zoals dat heet En aangezien de
verrader nooit slaapt, enfin, nee hoor, geen
namen!

Volle neef vertrouwde mij onder het der-
de glaasje cognac toe dat hij 'wat vuur-
werk' had aangeschaft om het oude jaar
uit te knallen. Nou, daar waren ze al veer-
tien dagen mee bezig geweest, dat gaat
hier ook zo, dus ik mompelde iets van:
'Gut, kan je je geld niet voor iets prakti-
scher gebruiken?' O, maar hij deed het niet
voor zichzelf. 'De kinderen, weet je wel, de
kinderen zouden het mij kwalijk nemen als
ik geen vuurwerk had'.

Ik geloofde dé schelm niet, want z'n pret-
oogjes glommen zo, toen hij mij de spullen
liet zien. Ik dacht dat er zo ongeveer voor
een weekloon van een timmerman eerste
klas op het tafeltje in de achterkamer lag.
Goed, had ik me niet mee te bemoeien.

Tegen twaalf uur werd mijn volle neef
ietwat zenuwachtig. Hij droeg de voorraad
pyromanische attributen naar de voordeur
en legde de kartonnen hulzen en kokers
behoedzaam op de mat. 'Niet aankomen!',
gilde hij tegen een der kinderen, die begon-
nen op te dringen. Volle nicht schudde haar
blonde hoofd: 'Hij is helemaal knots', stel-
de ze nuchter vast.

In de verschrikkelijk koude nacht was 't
een leven als een oordeel. 'Lopen de klok-
ken hier zo vóór', vroeg ik. Hij, mijn volle
neef, — in het vervolg omwille van de
plaatsruimte aan te duiden met V.N. —
proefde niet het sarkasme in mijn vraag en
hij antwoordde bereidwillig: 'Doen ze altijd,
de hele avond, maar om twaalf uur breekt
de hel los!' Daar hield ik 't dan op.

Nicht moest een jas aantrekken en de
kinderen kregen dasjes om, terwijl de hond
niet naar buiten mocht, omdat hij altijd van
de zenuwen gaat plassen, als hij net weer
naar binnen is.

Ik ontdekte een bijzonder grote karton-
nen koker tussen de troep. 'Wat is dat voor

een ding?', vroeg ik. V.N. keek er met glan-
zende ogen naar en vertederd antwoordde
hij: 'Een parachute, die bewaar ik voor het
laatst. Kost wel een paar centen, maar het
is dan ook de moeite waard'. Hij keek er
nog eens buitensporig eerbiedig naar. (Al-
les heeft-ie voor z'n kinderen over).

Toen de klok twaalf sloeg, begonnen we
elkaar omstandig te zoenen en met vochti-
ge ogen aan te staren. De kinderen renden
naar buiten na een vluchtige kus op de
wangen van vader, moeder en de gekke
oom te hebben gedrukt. V.N., zijn vrouw en
de oom peurden nog enkele sekonden de
vroomheid van het ogenblik en toen brak
de hel werkelijk los. V.N. was niet meer te
houden. Hij rukte zich los uit de smachten-
de oudejaars-omhelzing van mijn nicht en
snelde naar de voordeur, waar de kokers
en hulzen lagen te wachten.

Buiten hing een nevel van ontbrandend
kruit, het vroor hevig, maar het vurig spek-
takel kompenseerde veel. Ik ging even te-
rug om een jasje aan te trekken. V.N. ont-
stak een huls, en nog één en nóg één, drie
pijlen vlogen sissend de heiige lucht in. Na
enkele meters kwamen er rode en blauwe
ballen uit. 'Verhip', dacht ik, 'dat hebben
we niet eens in Zandvoort gehad van de
zomer'. Toen moesten ze bij ons eerst een
dure direkteur voor het Vreemdelingen Ver-
keer betalen en daarna was er geen geld
meer voor vuurwerk. Wat een ongijn.

V.N. deed nog veel meer. Hij liet niet
alleen pijlen het luchtruim kiezen, maar op
een gegeven ogenblik was de hele be-
sneeuwde omtrek in een spookachtig groen
licht gehuld. Juist, de traditionele Bengaal-
se vuurpot!

De kinderen gilden van opwinding en
V.N. zag er uit als de vader, die z'n zoon
een elektrische spoortrein heeft gegeven,
maar er zelf mee wil spelen. Ik was blij
voor hem. Hij zag er zo gelukkig uit. Na
een minuut of tien was het 'kleine spul'
op en lag er alleen nog maar de magische
dikke kartonnen koker op de voordeurmat.

V.N. zette het projektiel voorzichtig in
een g'at in de sneeuw voor de deur: Hij
stak de lont aan en rende naar binnen.
(Nicht en oom stonden reeds met kloppend
hart in de vestibule). De lont ging uit. V.N.
was onversaagd en stak nogmaals de brand
in het geweldige ding. Je weet niet wat je
ziet', zei hij onder het aansteken, 'dit zijn
heel bijzondere dingen'. Ik kreeg de indruk
dat hij ontroerd was. De lont was op en
er was niets gebeurd.

Toen begon V.N. te sudderen. Hij droeg
het ding naar de keuken en propte er met
petroleum bevochtigde watten in. Weer
werd de dure koker uitermate voorzichtig
naar buiten gedragen. V.N. gooide er in
zn' overmoed een hele doos lucifers tegen-
aan en toen begon de hele koker aan alle
kanten te branden. De kinderen keken
ademloos toe, V.N. prevelde, naar het mij
voorkwam, een gebed. 'Nou komt 't', fluis-
terde hij.

Opeens kwam de ontknoping: Een flauwe
zucht, zoals een tochtdeur met rubber strips
soms kan doen, geen vuur, gean licht, geen
parachute, alleen maar een enorme rook-
wolk, die steeds dikker werd en de hele
buurt overhuifde. De dikke koker viel om
in de sneeuw.
Het had veel weg van een atoomeksplosie.
Ik vond het griezelig. BARTJE

kijk-, kiek- en
schrijfwedstrijd
Alle nederlandse scholieren van 11 tot en
met 14 jaar worden uitgenodigd om mee
te doen aan de 'kijk-, kiek- en schrijfwed-
strijd', georganiseerd door de NCRV-
schootradio in samenwerking met de Stich-
tlng Amateurfotografie.

De bedoeling is, dat ze een met eigen
foto's geïllustreerd verhaal maken over een
zelf verzonnen geschiedenis of over iets dat
echt gebeurd is, zoals een weekendbeleve-
nis, scnoolreisje e.d. Het is niet de bedoe-
ling een gewoon opstel te schrijven of een
paar losse foto's bij elkaar te zoeken en
daarbij vervolgens een soort onderschrift te
maken. Beeld en tekst moeten samen het
verhaal overbrengen. Gevraagd wordt om
dat te doen op hooguit vijf blocnote-vellen
met minstens drie foto's. Deze foto's moe-
ten tussen de tekst gezet worden op de
plaats waar ze thuishoren. De inzenders
moeten de foto's zelf hebben gemaakt, al
mogen ze door derden (zoals de fotohan-
del) worden afgewerkt. De in te zenden
zwart/wit- of kleurenfoto's mogen maksi-
maal 13x18 cm groot zijn.

De inzendingen moeten vóór 1 april a.s.
binnen zijn bij de NCRV-schoolradio, post-
bus 121, Hilversum, waarna ze door een
team van deskundigen zullen worden beoor-
deeld. Voor de winnaars zijn tien prijzen
beschikbaar gesteld, o.a. bestaande uit ka-
mera's en geldprijzen in de vorm van waar-

telefoongids
krijgt nieuwe vorm
De telefoondistriktsgidsen gaan in een an-
dere vorm verschijnen.
De reden om de gids te vernieuwen was
de wenselijkheid om de informatie die de
telefoonabonnees nodig hebben, een zoveel
mogelijk eigentijdse vorm te geven. De om-
slag en het zgn. voorwoord zijn gewijzigd.
De gidsvermeldingen (namen, adressen, te-
lefoonnummers, etc.) zijn echter hetzelfde
gebleven.

De lay-out van de telefoongids-nieuwe stijl
is verzorgd door Wim Crouwel en Jolyn
v.d. Wouw van de associatie voor Total De-
sign te Amsterdam. De tekeningen zijn van
de amsterdamse kunstenares Marthe Rô-
ling.

De 'Telefoongids voor Nederland' die uit
acht delen bestaat, zal zijn oude vorm nog
behouden.

OMSLAG
De omslag is nu uitgevoerd in kleur, na-
melijk een kleurenfoto van een rivierland-
schap met schepen. Voor iedere jaargang
zal een -andere, maar wel voor alle dis-
striktsgidsen gelijke foto's worden gekozen.

De lijst met bijzondere telefoonnummers,
zoals nummers voor het aanvragen van te-
lefoongesprekken, inlichtingennummers, enz.
is verhuisd naar de achterkant van de om-
slag; ook is deze informatie te vinden op
de eerste bladzijde van de gids.

VOORWOORD
De inhoud van het voorwoord is totaal ver-
nieuwd. Gestreefd is naar een duidelijke
rubricering van de volgende onderwerpen:
bijzondere telefoonnummers, telefoongidsen,
telefoonverkeer, tarieven telefoonverkeer, te-
lefoonapparatuur en de woonplaatsenlijst.
De in de oude gids opgenomen 'Voorwaar-
den van Aansluiting' komen in de nieuwe
niet terug. Hiervan wordt een aparte uit-
gave gemaakt die de bestaande abonnees
op aanvraag gratis kunnoen ontvangen en
die aan iedere nieuwe telefoonabonnee zal
worden toegezonden.

Het gehele voorwoord is met tekeningen
verluchtigd teneinde het geheel aantrekke-
lijk en goed leesbaar te maken. De nieuwe
omslag en het voorwoord van de telefoon-
gids moeten gezien worden als een eerste
stap in de totale vernieuwing van de tele-
foongids.

Medio augustus zal de telefoongids-nieu-
we stijl in het distrikt Haarlem — w.o.
Zandvoort — verschijnen.

debonnen. De jongens en meisjes die een
prijs in de wacht weten te slepen zullen
door de'NCRV worden uitgenodigd om op
een nader te bepalen dag als gast van de-
ze omroep naar Hilversum te komen. Daar
wordt een rondleiding door de studio ge-
geven, waarna de officiële prijsuitreiking
zal plaatsvinden.

Dit staat in de NCRV-gids van 16 janua-
ri a.s. in een artikel, dat behalve voor de
kijk-, kiek- en schrijfwedstrijd aandacht
vraagt voor de schoolradio-uitzending 'Het
maken van foto's' op maandag 18 januari
a.s. in de serie 'Dat kan jij ook' (Hilver-
sum 1, 14.05-14.30 uur).

doorloper
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Puzzel no. 140
Horizontaal:
1. Samenstel van een turbine met een dy-
namo. 2. Oneffen, hobbelig ijs; kleur. 3.
Deel van een wetsartikel; noot. 4. Winter-
voertuig; trouwhartig. 5. Bloedvatverstop-
ping; noot. 6. Hemellichaam; water in Nrd.-
Brabant; paar. 7. Een kuur doen; conisch
toelopend. 8. Auto-onderdeel; schuifbak. 9.
Plaats bij Steenwijk; korrel. 10. Besmette-
lijke ziekte; vermaak. 11. Strafwerktuig;
vermogend man.

Vertikaal:
1. Versiering; zichtbare massa zwevende
waterdruppels. 2. Vis; door een vlechtwerk
omgeven. 3. Herhaaldelijk uitglijden; rivier
in Italië. 4. Zoetwatervis; vlaktemaat. 5.
Boom; door water omgeven land; opening.
6. Kampvechter; om te bedanken (afk.). 7.
Verhoogde noot; gelofte; zotte handeling. 8.
Sierplant; antwoord op een repliek. 9. Niet
te tellen; zuil.

OPLOSSING PUZZEL NO. 139:

k e g e l s e t
a l e i s t o
p l a n t s o e n

e d o o d e
k n i e a m e n
a d a v t l
r e t i r e r e n
e o m e g a o
t o r k o m i j n

•» maaltQd te «an koak|a

SLANK
MET

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

ZANDVOORTSE BRIDGE CLUB
Na de derde wedstrijd in de derde kompe-
titie staat in de A-lijn op de eerste plaats
het koppel Coops-Roelfsema met 168.28%>,
in de B-lijn het koppel Notterman-Peen met
182.61%, in de C-lijn fam. Barens met
174.56°/o en in de D-lijn het koppel De Bie-
Vulsma met 179.09%.

SCHAAKNIEUWS
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
In de laatste drie maanden van het afge-
lopen jaar heeft de Zandvoortse Schaakclub
in de bondskompetitie twee overwinningen
geboekt en een nederlaag geleden. De in
december gespeelde ontmoeting met De
Uil 2 uit Hillegom werd met 3Vz tegen 4Vz
verloren. ZSC had het verlies geheel aan
zichzelf te wijten. De spelers De Bruin en
Sloof sloten hun partijen met winst af,
Roelfsema, Hemelraad en Slijkerman kwa-
men met hun tegenstanders remise over-
een.

Het tweede achttal startte de kompetitie
met een 6—2 nederlaag tegen het sterke
SVS uit Haarlem.De spelers Roetemeyer
en Buissin% speelden remise. Heierman
won zijn partij. De tweede wedstrijd van
het achttal verliep aanzienlijk beter. Heem-
stede 3 werd met 5Vz —2Vi verslagen
door de spelers Roetemeyer, Buissink, El-
dering en Verlaan. Het halve puntje kwam
van v.d. Brom.



Opruiming
ROFIJTLIJST

Huishoudtextiel
Badhanddoeken, vanaf 2,98

Keukenhanddoeken 1,78
Bekende effen Rits badhand-

doeken, met kleine foutjes

Badlakens, 75 x 135 cm,

eerste kwaliteit
Washandjes, vanaf

Sneldrogende theedoeken

Halflinnen theedoeken

Extra grote theedoeken

5,48

7,98
0,48
1,68
1,78
1,98

Lingerie

4,95
5,95

6,95

• Semi-soft teenerbehaatjes,

wit en transparose

• Idem in A en B cups
• Voorgevormde Beha's

in wit en transparose,

strech panden en bandjes
• LANGE TEEN/TWEN NACHT-

HEMDEN VOOR UITERST
KORTE PRIJS. BIJZONDER'

LEUK MODEL' 19,90

• Duster, satinfeutre 24,98

Overhemden, wit 12,98

Overhemden, 13,98
crème, reseda, bleu

8,98
6,98
9,78

11,98
2,28

Lakens, Dekens,
Matrassen
Gladde graslinnenlakens
150 x250 cm

150x240 cm (2e keus)

180 x 250 cm
200 x260 cm

Slopen, vanaf

Acryl dekens, 150x220 cm 34,48

Eigen-Merk Dekens, vanaf 68,48

Zuiver scheerwollen dekens 41,48
Molton dekens, vanaf 5,98

Eigen-Merk Matrassen, Draka

polyether, volledige garantie.

Kwaliteit Standaard, v.a. 89,48

Kwaliteit Super (afgedekt

met schapenwol) v.a. 122,48

Polyether Matrassen, v.a. 69,48

Fantasie Panty
Nylons 2,98

Pyama's

•

Satinfeutre damespyama's

in diverse kleuren 17,98
Polytwil damespyama's,

eksklusief 19,78
Keperflanellen dames-

pyama's 14,98

Satinfeutre herenpyama's
met fantasiestreep 21,78

Keperflanellen heren-
pyama's, in verbluffend
mooie uitvoering 16,98

Keperflanellen heren-

pyama's, eerste kwaliteit 14,98

Tafellinnen
• Ontbijtlakens, 130x160 cm 7,98

Tafellakens, wit damast

« 130 x 160 cm 12,98

• 130x220 cm 17,48

• Servetten, 50x50 cm 1,98

25 Procenten
Korting Op Week-
endshirts, Blouses
Poncho's

Herenondergoed en
-sokken

• Singlets, taille- en heupslips
in wit v.a. (bekend merk) 2,98

• Singlets in marine,

bordeaux, bleu ' 4,38

• Slips in marine, bordeaux,

bleu 3,58

• Juniormaten (wit) 1,98
• Herenanklets, wol, in effen

kleuren, eerste kwaliteit 2,98
O Idem, wol in fantasiedessins 3,48

Gordijnstoffen/Vitrage
• Eerste kwaliteit Uni gordijn-

stoffen, in diverse tinten,

op 120 cm breed p.m. 6,88
• Gordijnvelours, in 7 kleuren,

met kleine schoonheids-
foutjes, nu voor bijna de helft

van de normale prijs p.m. 13,88

Coupons Gordijn-
stoffen/Vitrages
Voor Minder Dan
De Halve Prijs!

Egger terlenka marquisette

90 cm breed, p. mtr. 1,58
130 cm breed, p. mtr. 2,28

150 cm breed, p. mtr. 2,58
Egger terlenka vitrage

35 cm hoog, p. mtr. 0,95

50 cm hoog, p. mtr. 1,30

In Moderne Of
Klassieke Bloem-
dessins Bedrukte
Gordijnstoffen:
Tijdens De
Opruiming Voor
Minimum Prijzen!

l Haarlem Heemstede Zandvoort

P. A. H. W IJ N AND S
tandarts

AFWEZIG wegens familie-
omstandigheden op woens-
dag 13 januari a.s.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l, telefoon 2138

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300.- voor /595,-; of
1 x f 150.- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Heeft u metsel-, stukadoor-',
tegel- of timmerwerk? Bel
dan 2213. Wij komen
direkt.

Gevr. in Zandv. voor echtp.
z. kind. van mei t/m sept.:
huisje of etage.
Telefoon 020-339571.

Gerout. en betrouwb. adm.
kracht m. jarenl. boekh. er-
varing, prima getuigschrift,
zelfst. en ace. werker, b.z.a.
v.d. middag.
Tel. 3992, Zandvoort.

Vrouw, 33 jr., zoekt werk
voor halve dagen. Erv. als
winkeljuffr. en serveerster.
Br. ond. nr. 203 bur. Zandv.
Courant.

Huish. hulp gevr., liefst
vrijdagmorgen, evt. alleen
's winters, ƒ 4,50 per uur,
veel zeemwerk. Thuisbren-
pen. mogelijk tot centrum.
Bosman-Nolte, Teunisbloem-
laan 7, Bentveld, tel. 023-
241120.

ƒ500,- B E L O N I N G !
voor diegene die mij de tip
bezorgd, die leid tot het
vinden van een huurhuis
van min. 3 slaapk. evt. kl.
huis in ruil. Zandv. ingeze-
tene. Br. ond. nr. 202 bur.
Zandv. Crt.

In Zandvoort: gem. kamer
met c.v., koud en warjn wa-
ter. evt. gebr. van keuken,
ƒ 200,- p.m. Br. ond. nr.
204 bur. Zandv. Crt.

Administratie en evt. be-
heer van flatgebouwen. Inl.:
ond. nr. 201 bur. Zandv.
Courant.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

Zwangerschapgymnastiek
Mevr. A. Klijn. Inl.: Fahren-
heitstraat 54, tel. 2880.

U kunt hot
toch niet
af schreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant

BESCHUIT
GROTE «X.

INHOUD;

l O STUKS

HIER ZIJN DE 2*

MET TOTALE BODEMPRIJZEN!

WGGAMIMOR
INI&ZI! ..*

elke week 5 knajlers
die u niet mag missen!

HAIVE PERZIKEN
speciaal uit Grieken-
land geïmporteerd,
omdat die zo lekker
sappig zijn en honing-
zoet. Echt een tractatie!^
GEEN 1.29 MAAR:

MIDWEEK-KOOPJES
die nu EEN WEEK LANG geldig zijn!

( van woensdag 13 t/m drnscJag 19 januari'.. ,,/

" uiteraard voor zover de voorraden strekken 1);;•'.,

LTCRMOHLEN
CELSTOF-
LUIERS STUKS
de merknaam zegt reeds genoeg

LITEI?eU)CI,(31?OKD"
SPERCIEBONEN
onberispelijke kwaliteit, dat
is onze garantie!

EXPORT
RIS

HALVE LITER
FLESSEN

best bier om in te bijten

j DUS...
j niet alleen
j woensdag en
l donderdag
(maareen

WEEK LANG !|

DENBROEK

f

KAMER
TAPIJTEN

Hu, ! !
'M E D I N A' kocht 5000 ROLLEN 1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektie goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD //
NYL France tapijt 400 br. v.a. f59.95

'MEDINA', Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023-266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, tel. 023 - 317665

AMSTERDAM, Albert Cuypstraat 175-179, tel.020 - 764025|764026

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder extra
kosten, met grote stalen kollekties hij U aan huis.
Bel één van bovenvermelde nummers.

FAMILIEBERICHTEN

Op 7 januari is rustig van ons heen-
gegaan onze beste moeder, groot- en
overgrootmoeder

Catharlna Wilhelmlna Scheltes
weduwe van

Dirk Hendrik Lutkeveld
op de leeftijd van 87 jaar.

Oosthuizen:
G. Lutkeveld
M. J. M. Lutkeveld-v. Breemen

Haarlem:
J. E. Verbaarschott-Lutkeveld
L.. J. Verbaarschott
klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 12 januari 1971
Dr. C. A. Gerkestraat 36a
Correspondentie-adres:
G. v. Heemskerkstr. 26, Oosthuizen

Op verzoek van de overledene heeft
de teraardebestelling in stilte plaats-
gevonden.

JJameó Pruiken
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29.95.

Maak een telefonische afspraak met

HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer.

N.V. C E M S T O vraagt

vrl. en manl. personeel
voor het schoonhouden van kantoren
in de avonduren te" Zandvoort.
Werktijden in overleg te regelen.
Aanmelden aan ons kantoor Nassau-

Jaan 30 te Haarlem. Telefoon 023-
31.18.55.

UITVERKOOP
HANDELSONDERNEMING

De Dumper
Telefoon 02507-4660
HEEFT WEER NIEUWE KOOPJES:
AUTO-COATS met borgvoering en kraag, van de
Stylegroep Groningen, winkelprijs ƒ 169,—;
nu ƒ59,90.
100% wollen HERENJASSEN met zijde voering,

' van de Stylegroep Groningen, winkelpr. / 189,90;
nu ƒ 69,90.
Laatste jersey DAMESPANTALONS, winkelprijs
ƒ59,90; nu ƒ29.90.
Laatste WOLLEN PAKJES, winkelprijs ƒ64,90;
nu ƒ 32,90.
Laatste wollen DAMESTRUIEN, winkelpr. ƒ 29,90;
nu ƒ 15,90.
SJAALS, 2 meter lang, in 6 kleuren, winkelprijs
ƒ 11,90; nu ƒ6,90.
Laatste jursey BROEKPAKKEN,
winkelprijs ƒ 89,90; nu ƒ 39,90. .
TUNIEKPAKKEN, winkelprijs ƒ 79,90; nu ƒ 39.90.
EN NOG VELE ANDERE KOOPJES!!
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbachr
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

de volkstelling '71 vraagt
iedere nederlander honderduit

Op 28 februari a.s. wordt — maar omdat
die datum op een rustdag valt zal het wel
op maandag 1 maart geschieden — de
veertiende algemene volkstelling gehouden.
Als het louter en alleen om de becijfering
van het aantal zielen in ons landje ging,
zoals de naam volkstelling In feite aan-
geeft, was de zaak snel bekeken. Het zou
simpelweg kunnen gebeuren door het bij-
eenbrengen van de persoonlijke gegevens
van iedere nederlander die zich in de ge-
meentelijke bevolkingsregisters bevinden.
Maar het gaat om meer dan een groot-
scheepse telling van de bevolking. Het gaat
om een zo. kompleet mogelijke inventarisa-

• tie van onze samenleving. En daarom wor-
den ons op 28 februari — of op 1 maart
indien men de zondag heiligen wil — een
groot aantal vragen voorgelegd.

Vragen staat vrij bij de veertiende alge-
mene volkstelling, maar een antwoord op
die vragen mag niet worden geweigerd. De
onlangs in het Staatsblad gepubliceerde
Volkstellingenwet verplicht ons namelijk op
de gestelde vragen antwoord — en het
juiste antwoord — te geven. Wie dit niet
doet kan veroordeeld worden tot een boe-
te van maksimaal 500 gulden of een hech-
tenis van ten hoogste veertien dagen.

Teneinde onze lezers tijdig te informe-
ren over de opzet van de volkstelling wor-
den hieronder, in hier en daar iets verkorte
vorm, de vragen weergegeven. Een kritische
diskussie over de volkstelling, die vrijwel
geruisloos het fiat van de volksvertegen-
woordiging ontving, is inmiddels op gang
gekomen. In onze editie van vrijdag 15 ja-
nuari a.s. zullen wij daar aandacht aan be-
steden. Maar nu eerst de vragen. Zet u
schrap.

1a Achternaam (n.b. voor gehuwde en ge-
huwd geweest zijnde vrouwen tevens
eigen achternaam • meisjesnaam ver-
melden).

1b Voorletters.
2 Geslacht (man of vrouw).
3 Geboortedatum en jaar.
4 Straat en huisnummer.
5 Gemeente.

Vragen voor alle personen
1 Geslacht (man of vrouw).
2 Is hij/zij ongehuwd, gehuwd, geschei-

den van tafel en bed/echt, weduwnaar
of weduwe.

3a Geboortemaand.
3b Geboortejaar.
4a Is hij/zij geboren in de huidige woon-

gemeente?
4b Wanneer is hij/zij (voor het laatst)

in deze gemeente komen wonen?
5 Indien niet in de huidige woongemeen-

te geboren, in welke provincie is hij/
zij dan geboren? Indien geboren in het
buitenland vraag 5 aan de achterkant
invullen; in welk land en welke ge-
meente is hij/zij geboren? Als geboor-
teland vermelden het land waarin de
geboortegemeente thans is gelegen.

6a Oefent hij/zij een beroep uit?
6b Zo neen, is hij/zij dan werkzaam in

eigen huishouden of in dat van ouders
- gepensionneerd, AOW, AWW-trekker,
rentenier of derg._ - scholier of student
• werkloos, werkzoekend • geen beroep
of andere reden.

7a Is hij/zij bijv. door ziekte, ongeval,
ouderdom, aangeboren gebrek of derg.
aangewezen op hulp van anderen • spe-
ciale hulpmiddelen.

7b Zo ja, betreft deze hulp (dit hulpmid-
del) eigen verzorging • huishoudelijke
taken - taken of verplaatsing buitens-
huis. /

7c Is daarbij sprake van voortdurende
bedlegerigheid?

8 Is hij/zij hoofd van een huishouden •
echtgenote v/h hoofd - ongeh. kind
van het hoofd • alleenstaand.
Indien hij/zij een andere plaats in het
huishouden inneemt, vraag 8 aan de
achterzijde invullen:

8a De relatie opgeven tot het hoofd van
het huishouden waarvan hij/zij deel
uitmaakt. Invullen bijv. vader, schoon-
zoon, kleindochter, inwonende dienst-
bode, tante, vriendin, kostganger of
dergelijke.

8b Woont hij/zij samen met ongehuwde
eigen en/of stiefkinderen?

8c Indien gehuwd, woont hij/zij samen
met echtgenote/echtgenoot.

8d Indien ongehuwd, woont hij/zij samen
met eigen vader en/of moeder (stief-
vader en/of moeder)?

9 Welke is zijn/haar kerkelijke gezind-
te? Ned. Herv. - Rooms-Kath. Geref.
Kerken - Geref. Kerken (Vrijgem.) -
Geen. Indien een andere gezindte of
humanist vraag 9 aan achterzijde in-
vullen; de kerkelijke gezindte nauw-
keurig en volledig aangeven. Raad-
pleeg vooral de los bijgevoegde toe-
lichting.

10 Welk is zijn/haar nationaliteit? Neder-
landse, Belgische, Duitse, Italiaanse,
zonder (statenloos).
Indien een andere nationaliteit vraag
10 aan de achterzijde invullen; de na-
tionaliteit nauwkeurig en volledig aan-
geven. Indien meer dan één nationali-
teit, alle betrokken nationaliteiten op-
geven.

11 Wat is zijn/haar voornaamste bron
van inkomen (levensonderhoud) in '70
geweest? Inkomen uit arbeid (loon,
salaris, winst) • uit vermogen • pen-
sioen, AOW, AWW, lijfrente - sociale
uitkering, studiebeurs -onderhoud door
echtgenoot, ouders, verzorgers.

12 Indien AOW genietend, heeft hij/zij
daarnaast een uitkering Bijstandswet
• andere inkomsten • geen andere in-
komsten.

13 In welke klasse valt zijn/haar totale
eigen bruto inkomen. Klasse - geen
eigen inkomen - geen pensioen, uitke-
ring of dergelijke.

Alleen voor gehuwde vrouwen, weduwen
en gescheiden vrouwen

1 Hoeveel kinderen heeft zij in totaal Ie-
vend ter wereld gebracht. (Reeds over-
leden kinderen meetellen).
Indien thans nog gehuwd.

2a Hoeveel van deze kinderen zijn gebo-
ren uit haar huidige huwelijk?

2b Wonen laatstbedoelde kinderen nog
zonder uitzondering bij haar?

2c Wanneer is haar huidige huwelijk ge-
sloten? Huwelijksmaand, huwelijksjaar.

2d Eerder gehuwd geweest? Zijzelf • haar
echtgenoot.

Alleen voor personen van 12 jaar en ouder
1a Volgt hij/zij nog volledig dagonder-

wijs? Ook voor (werk)studenten invul
len 'ja'.

1b Zo ja, welk onderwijs volgt hij/zij
dan? Sport onderwijs - afdeling of stu-
dierichting - klas, studie, leerjaar.

1c Indien hij/zij geen dagonderwijs
(meer) volgt, heeft hij/zij dan na de
lagere school nog minstens een jaar
onderwijs gevolgd?
Indien vraag 1c is beantwoord met
'ja' in elk geval vraag 2 en 3 volledig
beantwoorden.

2a Heeft hij/zij vglo, lavo, (m)ulo, mavo
of vhmo ( ) gevolgd?

2b Heeft hij/zij tenminste de derde klas
van het vhmo met sukses doorlopen?

2c Welk der onderstaande diploma's heeft
hij/zij? Ulo of mulo a of b - hbs 3-
jarig of mavo - Handelsdagschool -
mms of havo • hbs 5- of 6-jarig a of
b • Gymnasium a of b.

3a Heeft hij/zij andere opleidingen van
minstens een jaar gevolgd?

3b Zo ja, dan doorgaan met vraag 4 aan
de achterzijde.

4 Welke opleiding(en) heeft hij/zij dan
gevolgd? Lts, ambacht-, bedrijfs- of
dagvakschool • leerlingenstelsel (VOC,
VAM, VEV, Bemetel of derg.) - avond-
nijverheidsonderwijs • (landbouw)huis-
houdschool, Industrieschool - Handels-
avondschool.

5a Heeft hij/zij een opleiding voor een
onderwijsakte gevolgd?

5b Zo ja, welke? Akte behaald? Kleuter-
leidster a/b - Onderwijzersakte •
Hoofdakte - L.O.-akte(n) - N-akte(n)
• M.O.-akte(n).

5c Behaalde M.O. en N-akte(n) omschrij-
ven.

6a Heeft hij/zij aan een universiteit, ho-
geschool of een groot-seminarie gestu-
deerd?

6b Zo ja aan welke?
6c Studierichting en hoofdvak.
6d Met goed gevolg afgelegde eksamens:

kandidaats eks. ja/neen - dokt. afsl.
eks. ja/neen • promotie ja/neen.

Alleen voor personen met beroep
1a Welk beroep/funktie oefent hij/zij uit?
1b Omschrijving van de werkzaamheden

die in dit beroep/deze funktie worden
verricht.

2 Oefent hij/zij dit beroep/deze funktie
uit als loon- of salaristrekker • zelf-
standige (...) • medewerkend in het
gezinsbedrijf (...).

3 Indien hij/zij ais zelfstandige in zijn
eigen zaak niet uitsluitend leiding geeft
of toezicht houdt, maar daarin zelf
meedoet aan het eigenlijke werk, welk
beroep oefent hij/zij dan uit?
Indien hij/zij als zelfstandige of in
loondienst een leidinggevende funktie
heeft:

4a Hoeveel personen heeft hij/zij in loon-
dienst of aan hoeveel personen geeft
hij/zij (mede via anderen) leiding?

4b Wat is de aard van de leidinggevende
funktie?

5a Waar werkt hij/zij (naam van het be-
drijf invullen of evt. de naam van het
bedrijfshoofd).

5b Wat voor soort bedrijf, kantoor, zaak,
praktijk, school of andere instelling is
dit?

5c In welke afdeling (welk onderdeel)
werkt hij/zij?

,5d Is het een bedrijf of instelling van het
rijk, een provincie of gemeente, een
kerkelijke organisatie, vereniging, par-
tikulier persoon of dergelijke?

6 Wat is het adres waar h ij/zij werkt
of zich dagelijks voor of na het werk
meldt? Indien geen vast werkadres of
meldingspunt, adres van de werkgever
vermelden. Indien in het buitenland,
adres zijn/haar vaste werkadres - te-
vens het land vermelden.

7 Is het zojuist bij vraag 6 opgegeven
vaste meldingspunt • hij/zij heeft
geen vast werkadres of meldingspunt.
Indien hij/zij een vast werkadres heeft
of een vast meldingspunt:

8a Hoeveel tijd heeft hij/zij gewoonlijk

nodig voor de heenweg naar het werk?
8b Met welk vervoermiddel legt hij/zij

gewoonlijk het grootste deel van de
afstand (heenweg) af?

8c Gaat hij/zij gewoonlijk 5 dagen per
• week naar het werkadres of het vaste

meldingspunt heen en weer?
9 Waar oefent hij/zij hoofdzakelijk zijn/

haar beroep uit?
10 Indien hij/zij over een personenauto

beschikt, waar stalt hij/zij deze dan
's nachts? In de openlucht (...) - over-
dekt (...).

11 Hoeveel uren werkt hij/zij gemiddeld
per week in het hoofdberoep?

12a Oefent hij/zij regelmatig een of meer
betalende nevenberoepen of funkties
uit?

12b Zo ja, hoeveel uren werkt hij/zij daar-
in gemiddeld per week?

12c Oefent hij/zij de (voornaamste) ne-
venfunktie uit in loondienst - als zelf-
standige • als medewerkende in het ge-
zinsbedrijf?

Alleen voor werkzoekenden,
wachtgelders en tewerkgestelden

la Zoekt hij/zij werk?
1b Zo ja, zoekt hij/zij voor de eerste

maal werk?
2 Is hij/zij ingeschreven bij een arbeids-

bureau?
3 Wat is het beroep waarin hij/zij plaat-

sing zoekt' Of indien niet werkzoe-
kend: in welk beroep heeft hij/zij
voor het laatst gewerkt of is hij/zij
tewerkgesteld?

4 Is hij/zij tewerkgesteld op een sociale
werkplaats voor hoofd- of handen-
arbeid • aanvullende werken • hij/zij
is niet tewerkgesteld.

Alleen voor hoofden van huishoudens
en alleenstaanden

1 Is hij/zij hoofdbewoner zonder inwo-
ning • met inwonmg - zelf inwonend -
zoekt zelfstandige woning - zoekt geen
zelfstandige woning.

2 Heeft hij/zij telefoon aan huis?
3 Hoeveel vertrekken heeft hij/zij op dit

woonardes geheel in gebruik voor be-
roep of bedrijf?
Indien inwonend:

4a Hoeveel vertrekken heeft hij/zij in to-
taal van de hoofdbewoner gehuurd?
(keuken, ook indien gemeenschappe-
lijk gebruikt, meetellen).

4b Heeft hij/zij vrije keuken • gemeen-
schappelijk gebruik van keuken • geen
gebruik van keuken?

4c Hoeveel vertrekken heeft hij/zij daar-
naast nog in gemeenschappelijk ge-
bruik met de hoofdbewoner of met an-
dere inwonenden?

Vragen die door de teller worden ingevuld
1 Is het woonverblijf bewoond door één

huishouden of één alleenstaande - be-
woond door meer dan één huishouden
of alleenstaande • een woning zonder
hoofdbewoner • een tweede woning •
een leegstaande woning.

2 Is het woonverblijf een gewone woning
- een woning met winkel en/of werk-
plaats • of een boerderij of tuinders-
woning. Indien een andere bewoonde
ruimte vraag 2 aan de achterzijde in-
vullen:
Aard van de andere bewoonde ruimte
nauwkeurig omschrijven. Invullen bijv.:
onbewoonbaar verklaarde woning, ho-
tel, pension, zomerhuis, keet, schuur
of dergelijke.

3a Is het woonverblijf bewoond door de
eigenaar?

3b Zo neen, is het eigendom van de ge-
meente - een woningbouwvereniging -
rijk, provincie, waterschap • een par-
tikulier persoon - een partikuliere in-
stelling.

3c Is het woonverblijf een woningwetwo-
ning - een dienstwoning - een liefda-
digheidswoning.

4a Hoeveel bedraagt de huur (waarde)
van het woonverblijf? Per week -
maand • kwartaal - jaar.

4c Zijn in dit bedrag begrepen kosten
voor gebruik van water • brandstof -
andere kosten.

5 Maakt de woning deel uit van een
kompleks van tenminste 4 woningen
voor bejaarden - studenten, werkende
vrouwen of dergelijke.

6a Is de woning een eengezinshuis, vrij-
staand - aangebouwd aan 1 zijde,
aangebouwd aan 2 zijden - flat, boven-
of benedenwoning • deel van een be-
drijfsgebouw.

6b Waar is net hoofdvertrek gelegen? In
sousterrain - begane grond • op ver-
dieping.

7 Heeft de woning een eigen toegangs-
deur?

8 Wanneer • is de woning gereedgeko-
men?

9 Heeft de woning een openbare aan-
sluiting op water • elektriciteit - gas.

lOa De woning heeft een (woon)keuken
van minder dan 4 m2 - (...) geen
(woon)keuken aanwezig.

lOb En bovendien het volgend aantal ver-
trekken.

11a Waar is het privaat (de wc) gelegen?
Binnen de woning - buiten de woning
(op deel, gang, portaal of dergelijke)
- buiten - geen'privaat aanwezig.

11b Indien een privaat aanwezig is: afvoer
op een openbaar riool aanwezig • wa-
terspoeling aanwezig, ja of neen.

12a Heeft de woning een lavet of was-
trog (evt. met douche) -, badkuip -
douche (zonder bad) - geen badgele-
genheid.

12b Indien een bad, douche of lavet aan-
wezig is, c. is deze ondergebracht in
een afzonderlijke daartoe ge- of ver-
bouwde ruimte?

13b Wat is de voornaamste voor verwar-
ming gebruikte brandstof? Kolen • olie
- gas • andere brandstof.

Tip voor de lezers: bewaar deze vragen
goed voor later.

TOP VERONTRUST
OVER RACE-SLACHTOFFERS
De leiding van de rk kerk in Rome maakt
zich ernstig zorgen over het toenemend
aantal slachtoffers van autoraces.

Deze week heeft radio Vatikaan naar aan-
leiding van de dood van de Italiaanse auto-
coureür Giunti tijdens de zondag in Argen-
tiniè gehouden 1000 km race bezorgdheid
uitgesproken over het toenemend aantal do-
delijke ongelukken tijdens autoraces. 'Al-
leen al in 1970 kwamen zeventien coureurs
om. Risiko is zeker een element dat bij
sport behoort. Maar het aantal slachtoffers
is zo talrijk, dat dit niets meer met risiko
te maken heeft, maar meer met zelfmoord',
waren de bewoordingen van radio Vatikaan.

CIRCUITDIREKTEUR
LID VAN NMP
Volgens een mededeling in een streekor-
gaan is circuitdirekteur J. B. Th. Hugen-
holtz toegetreden tot de Nederlandse Mid-
denstandspartij. Tot op dat moment was hij
lid van de vvd, de partij welke door zijn*
echtgenote in de zandvoortse gemeenteraad
wordt vertegenwoordigd.

In de Nederlandse Middenstandspartij,
die aan de komende Tweede Kamerverkie-
zingen wil deelnemen, zal de heer Hugen-
holtz de belangen van de gemotoriseerde
weggebruiker in ons land gaan behartigen.

Eind vorig jaar kwam de heer Hugenholtz
in het nieuws door de uiterst felle wijze
waarop hij reageerde op het besluit van
de zandvoortse gemeenteraad het circuit op
te heffen. Twee jaar geleden ontpopte de
circuitdirekteur zich als een voorstander
van het griekse kolonelsregiem. Het bestuur
van de afd. Zandyoort distancieerde zich
toen van deze politieke voorkeur van de hr.
Hugenholtz.

ARTS G. MOL SPREEKT OVER
ABORTUS PROVOCATUS
Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling
van het Katholiek Vrouwengilde zal de in
Zandyoort praktiserende arts G. Mol in de
Calvijnzaal van de geref. kerk aan de Julia-
naweg een inleiding houden over het ak-
tuele vraagstuk van abortus provocatus en
sterelisatie. De bijeenkomst is vastgesteld
op woensdag 20 januari a.s. en begint om
20.00 uur. Ook niet-leden van het vrouwen-
gilde zijn van harte welkom.

wim hildering speelde de kankantrie

Eind vorige week opende de toneelgroep
'Wim Hildering' in het verenigingsgebouw
'De Krocht' hef toneelseizoen '71 met een
voorstelling van het door Eline Verkade ge-
schreven spel 'De Kankantrie' met Surina-
me als plaats van handeling.

Alvorens het doek opging voor het eer-
ste bedrijf verwelkomde de heer H. Hilde-
ring, voorzitter van de gelijknamige toneel-
groep, de aanwezigen in de zaal. Het was
de eerste keer dat het gezelschap een uit-
voering gaf in 'De Krocht' en de heer Hil-
dering sprak de wens uit dat er nog vele
opvoeringen in het nieuwe huis zouden vol-
gen.

In het spel van Eline Verkade staan de
problemen van een plantersfamilie rond het
al dan niet kappen van 'De Kankantrie' een-
traal. De uitvoering voor een vrijwel uitver-
kochte zaal werd gedragen door de spel-
prestaties van Wil Kerkman en Martin Lan-
gereis als het Surinaamse echtpaar. Beiden
deden niet voor elkaar onder: Wil Kerkman
als Pol, de sterk dominerende huishoudster

Radio Peeters
Z O E K T :

meisje
voor grammofoonplatenzaak.
Direkte indiensttreding.

Haltestraat 56 Telefoon 3618

— op bovenstaande foto van Frans Nieu-
wenburg — en Martin Langereis als Bram
haar echtgenoot met zijn simpele en blij-
moedige levensfilosofie.

De bezetting van het stuk muntte verder
uit door rake typeringen van Ed Fransen
en Gonnie Heyerman, resp. als Frank Ol-
denborg en de dromerige en naïeve Manya.
Verder waren er verdienstelijke bijdragen
van Joop Droffelaar als dr. Torn Oldenborg
en Theo Warnink als zijn jongste Hoon Riek
Oldenborg. De punktuele en eigenzinnige
Jane werd op overtuigende wijze over het
voetlicht gebracht door Marja Versteege.

De regie van 'De Kankantrie' was in han-
den van Ali Bol. Aan haar routine in het
begeleiden van spelers(sters) was het suk-
ses van de opvoering ongetwijfeld mede te
danken.

In zijn slotwoord kondigde voorzitter Hil-
dering de uitvoering van 'Het cafeetje' aan.
In dit stuk, dat de groep in maart a.s. op
de planken wil brengen, zullen verscheidene
nieuwe jeugdleden hun toneeldebuut maken.

LOGOS: VOLKSTELLING
LATEN UITVOEREN DOOR
NIET-INGEZETENEN
In verband met de a.s. volkstelling — zie
elders in dit nummer — doet de jongeren-
beweging Logos een dringend beroep cp
de leden van de zandvoortse gemeenteraad
tellers van buiten de gemeente aan te trek-
ken.

Bij gebruik van zandvoortse tellers zal,
aldus Logos, los van de plicht tot geheim-
houding van de hun toevertrouwde gege-
vens, een duidelijke 'sociale kontrole' uitge-
oegend worden, vooral omdat Zandvoort
een erg afgesloten gemeenschap vormt.

Dit zal, volgens Logos, een belemmering
geven bij het beantwoorden van de vragen
op de laatste kaart, waarbij details over
de ruimten in de woning en de bestem-
ming daarvan aan de teller opgegeven moe
ten worden, en vooral de meeste mensen
van de vrijheid beroven 'zelf' te beslissen
al of geen medewerking aan deze volks-
telling te verlenen.

Hoewel er volgens Logos bezwaren kle-
ven aan een vojkstelling in het algemeen
en deze volkstelling in het bijzonder, waar-
bij een komputercentrum ingesteld zal wor-
den met alle gevaren tot misbruik van de
gegevens later, beseft men dat het geheel
plaatsvindt binnen het kader van een door
de volksvertegenwoordiging aangenomen
wetsvoorstel.

Echter aangaande de uitvoering van de-
ze volkstelling, die op de schouders van
de gemeenten rust, kan de gemeente zelf
beslissingen nemen om deze telling beter te
laten verlopen en de privé-sfeer van de 'ge-
telden' te beschermen, aldus motiveert Lo-
gos zijn beroep op de gemeenteraad de
telling door niet-ingezetenen van de gemeen
te te laten verrichten.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

jan. berijdbaar
17 6.59 2.30 19.13 14.30 11.00-17.00
18 7.36 3.00 19.52 15.30 11.30-17.30
19 8.13 3.30 20.33 16.00 12.00-18.30
20 8.58 4.30 21.26 16,30 12.30-19.00
21 9.54 5.00 22.32 17.30 13.30-20.30
22 11.09 6.30 23.53 19.00 15.00-21.30
23 —.— 7.30 12.24 20.00 4.00-10.30
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

voor
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 18 ja-
nuari 1971 gedurende een maand ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp tot herziening van het be-
stemmingsplan, genaamd 'Bejaardenwonin-
gen Lijsterstraat 1971'.

Het plan beoogt op een terrein aan de
Lijsterstraat achter de Dr. C. A. Gerke-
straat en Brederodestraat de bouw van 38
bejaardenflatwoningen mogelijk te maken.

Gedurende de termijn van de terinzage-
ligging kan een ieder schriftelijk bij de ge-
meenteraad bezwaren tegen deze ontwer-
pen indienen.
Zandvort, 11 januari 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

programma volksuniversiteit
van haarBem en omstreken
voor komende maanden

en zaken
zo maar ......

Er wordt ergens verwacht dat je een ge-
voelig stukje schrijft voor de eerste keer
van het jaar. Ik zou dit kunnen doen, zon-
der meer. Ik zou u de tranen uit de ogen
kunnen persen. Maar ik vraag me af of dat
enige zin heeft. Meestal zijn dit soort ge-
schriften ingegeven door het gevoelsleven
van een mens, zonder dat zijn verstand er
kontrole op heeft.

Mijn verstand zegt me namelijk dat ik dit
jaar — die nieuwe jaar, mijn gelukwensen
nog1 — de dingen eens reëel onder ogen
moet zien.

Je zegt wel tegen je medemensen: 'Veel
heil en zegen', 'Gelukkig nieuwjaar' en...
'dat het nieuwe jaar je maar alles mag
brengen wat je er van verwacht!' Alsof het
jaar als zodanig verantwoordelijk is voor je
verwachtingen. Nee, daar gaat het niet- om.
Het gaat er eenvoudig om of je élke dag
bereid bent je medemens recht te laten we-
dervaren, dat je die man of vrouw of dat
kind niet frustreert, niet knoeit.

En als je op de kalender kijkt, en je bent
een beetje sentimenteel van inslag, dan
krijg je opeens tegens 31 december een
week gevoel. Je zou een weken- of maan-
denlang durende onenigheid willen bijleg-
gen, je zou opeens een verhouding, die niet
zo zuiver meer was, in het rechte spoor
willen brengen. Kortom, je zou geluk willen
verspreiden, hejl willen brengen en zelf ge-
lukkig willen zijn. Dat in de laatste plaats.
Want je was niet van jezelf vervuld op de
laatste dag van het jaar. Is dat niet zo?
Met 'oud en nieuw' let je op de andere,
wil je wat voor de andere betekenen en
hoeveel komt daarvan terecht?

Want door alles heen, door alle hand-
drukken en zoenen heen, blijf je zitten met
je grieven, met je verdriet, met je eenzaam-
h ei d en je onvolkomenheid.

Je moet een 'eerste stukje' schrijven in
de krant en je handen haperen, omdat zé
geen gerichtheid voelen, je vindt 't wat
doelloos.

Laten we in vredesnaam vrienden zijn in
dit komende jaar, laten we ons verbonden
voelen met de mensen en vooral de kleine
mensen onder hen, die hongeren en gebrek
lijden. Met de mensen, die ons niet begrij-
pen en zelf niet begrepen worden. Laten
we onze gebreken dit jaar aanpakken en de
gebreken van de anderen niet tellen. O ja,
heus: laten we nooit een toegestoken hand
weigeren.

't Was niet zoveel voor de éérste keer
in het nieuwe jaar. Misschien een beetje te
simpel naar uw smaak? Leest u het asje-
blieft dan nog een keertje over.

MOMUS

BROMFIETSER
VIEL DOOR GLADHEID
Woensdags jnd kwam tengevolge van de
glaBüv11* > i het wegdek van de Vondellaan
een 55-jc.. ,ge inwoner van de gemeente met
zijn bromfiets ten val. Hij liep daarbij een
hoofdwond op en kon na verbonden te zijn
door een plaatselijke arts naar zijn woon-
adres terugkeren.

De afdeling Haarlem en omstreken van de
Volksuniversiteit heeft voor de komende
maanden een grote verscheidenheid aan Ie-
zingen, kursussen, filmavonden en ekskur-
sies georganiseerd.

Op het programma, dat van januari tot en
met mei loopt, staan onder meer twee
films. Op donderdag 28 januari is er de
film 'Stuifzand' van de poolse regisseur
Wladislaw Slesicki. De toelichting zegt over
deze film: 'Een vader en zijn zoontje bren-
gen hun vakantie door op een verlaten ei-
land. De komst van een meisje verstoort de
relatie van de man en het kind. De jongen
voelt zich buitengesloten. Bijzonder mooi
kamerawerk in een fijngevoelige psychologi-
sche film'. In het voorprogramma zal de
kleuren-tekenfilm 'De Stofzuiger' uit de se-
rie 'Tales from Hoffnung' worden vertoond.

'Rachel, Rachel' van de Amerikaan Paul
Newman zal op donderdag 25 februari wor-
den vertoond. De film handelt over een 35-
jarige onderwijzeres, die het gevoel heeft
dat, nu zij ongeveer op de helft van haar
leven is, er niets van haar jeugdidealen is
terechtgekomen.

Pas nadat zij tot het inzicht is gekomen
dat zij haar leven moet openstellen voor
anderen en nadat zij zich heeft kunnen vrij-
maken van haar veeleisende en egoïstische
moeder, krijgt zij de kans elders een nieuw
leven te beginnen. In het voorprogramma
zal de tekenfilm 'Blik op aarde' van de
Canadian Filmboard te zien zijn.

Beide filmavonden worden gehouden in
de aula van de A. H. Gerhard Mavoschool
aan de Raaks en beginnen om 20.00 uur.
De toegangsprijzen zijn / 2,50 per avond.

Eveneens in de Gerhard-mavo zullen een
negental lezingen worden gehouden. De hr.
Henri Arends, dirigent van het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest, zal op donder-
dag 4 februari een lezing met dia's en
kleine tentoonstelling houden over 'Minera-
len en edelstenen'.

•De auteur Willem Enzinck houdt op vrijdag
5 februari een lezing met dia's over Bre-

tagne, het Jegendarische noordwestelijk deel
van Frankrijk aan dé Atlantische Oceaan.

'Rond de Poolcirkel, omzwerving door
IJsland en Groenland' luidt de lezing die
de publicist Jan Strijbos op vrijdag 19 fe-
bruari zal houden. Tevens zal er een kleu-
renfilm over dit noordelijke deel van de we-
reld worden vertoond.

Dr. A. L.Constandse, wetenschappelijk
hoofdmedewerker aan de Universiteit van
Amsterdam, zal aan'de hand van een ak-
tuele ontwikkeling of feit de achtergronden
van het huidige wereldgebeuren belichten.

Vrijdag 5 maart zal er een beeld in klank
en kleur worden gegeven van het heden en
verleden van de oude vestingstad Naarden.
De foto's in deze filmische dia-serie zijn
van A. Bonebakker.

Prof. dr. J. H. Plokker, hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit van Utrecht houdt op
donderdag 25 maart een lezing over het
verschijnsel hersenspoeling. De heer H.
Janse, architekt bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zal op vrijdag 26 maart
door middel van een lezing met dia's een
beeld geven van de gerestaureerde kerken
in Noord-Holland.

Op zaterdag 27 maart kunnen deelnemers
aan de lezing, een ekskursie maken naar
een aantal gerestaureerde kerken in Noord-
Holland.

De historische ontwikkeling van de boerde-
rijbouw in Nederland zal de heer A. J. de
Koning, technisch adviseur van de vereni-
ging 'De Hollandse Molen' met dia's als
illustratiemateriaal belichten op maandag
29 maart. Prof. dr. J. Lever, hoogleraar
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zal
op donderdag 1 april een lezing houden
over de oorsprong van het leven.

Zeven kursussen heeft de Volksuniversi-
teit voor de eerste 5 maanden van dit jaar
georganiseerd. Ook deze kursussen zullen
in de Gerhardschool aan de Raaks worden
gehouden.

De Hannie Schaft-
school

(vroeger School D), te Zandvoort, viert haar

50-jarig bestaan
op DONDERDAG 28 JANUARI n.m. 8 uur met
een feestavond in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, voor oud-leerlingen, die vóór 1960 de
school verlieten,

en op ZATERDAG 30 JANUARI n.m. 8 uur met
een 'instuif' in de school voor oud-leerlingen, die
in 1960 en later de school verlieten.

Gaarne voor 23 januari schriftelijke- of telefoni-
sche reservering aan de school, Heerenstraat 11,
telefoon 2862.

Corodex n.v.
V R A A G T :

aankomend typiste|steno-typisle
\

NOORDERDUINWEG 48 - TELEFOON 2541

Schilders-
bedrijf

U.C. v.
Telefoon 2638

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 - Haarlem

Voor een goede huwelijks-
of kmderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,

, 5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
1 x ƒ 150,- en tOx ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Zwangerschapgymnastiek
Mevr. A. Klijn. Inl.: Fahren-
heitstraat 54, tel. 2880.

Heeft u metsel-, stukadoor-,
tegel- of timmerwerk? Bel
dan 2213. Wij komen
direkt.

Dr. P. H. Esser, psychiater bij de GG
en GD in Haarlem zal vier voordrachten
houden over 'De neurotische mens'. De da-
ta zijn 25 januari, 1,8 en 15 februari.

Onder het motto 'Mens en Milieu' zullen
op 9 en 16 februari twee voordrachten met
dia's en film worden gehouden door prof.
H. Veldstra, hoogleraar in de biochemie
aan de rijksuniversiteit van Leiden en de
bioloog dr. M. J. Adriani.

'Het strand' en 'Natuurbehoud en rekrea-
tie' zijn de twee onderwerpen die dr. ir.
E. C. M. Roderkerk, direkteur van de stich-
ting Het Nationale Park De Kennemerdui-
nen op de dinsdagen 2 en 9 maart zal
houden. Deelnemers aan de kursus kunnen
op zaterdag 24 april een twee uur durende
wandeling in het park De Kennemerduinen
meemaken.

De komponist Schubert zal in drie voor-
drachten op de donderdagen 4, 11 en 18
maart worden belicht door Jan de Boer.
Jan Miechels, kunstschilder en konsulent
beeldende kunst bij de Culturele Raad van
Gelderland, zal drie voordrachten wijden
aan de vraag 'Moderne kunst; Onbegrijpe-
lijk of Onbegrepen?' Dit zal gebeuren op
de maandagen 8, 15 en 22 maart.

Op de vrijdagen 12 en 19 maart zal prof.
mr. dr. J, A. Oosterbaan, hoogleraar aan
de universiteit van Amsterdam, twee voor-
drachten houden over Marcuse en de maat-
schappijkritiek. De schrijvers Jef Geeraerts,
Remco Campert en Jaap Harten komen res-
pektivelijk op 16, 23 en 30 maart vertel-
len over en lezen uit eigen werk.

•
Een drietal lezingen zal worden gehouden
in de Petrakerk aan de Limburglaan 3 in
Heemstede. Op vrijdag 29 januari zal drs.
J. C. J. van Zon, bioloog, een lezing met
dia's houden over de 6e nederlandse Chim-
pansee-ekspeditie. De direkteur van het
Frans Halsmuseum, de heer H. P. Baard,
zal op vrijdag 12 februari een lezing met
dia's houden over het onderwerp 'Het Hol-
lands Marinestuk' en drs. A. Touw uit Lei-
den vertelt over 'Thailand: Gouden Kloos-
ters, Rijstvelden en Oerwouden'.

Naast de al genoemde ekskursies is er
op zaterdag 1 mei, alleen voor leden, een
wandeling op het landgoed 'Huize Manpad'
waarbij de bioloog dr. A. Meesters als lei-
der zal optreden. Een andere ekskursie,
eveneens alleen voor leden, is er op zater-
dag 15 mei naar Geestmerambacht, het
land van de duizend eilanden. Dit is een
ruilverkaveling ten noorden van Alkmaar
langs de oostkant van het Noordhollands-
kanaal.

Ook deze eerste vijf maanden van het
jaar heeft de Volksuniversiteit een scala
van werkkursussen zoals Mime, Gobelin
weven, Vrij borduren, het ontwerpen en te-
kenen voor tekstiel, potten bakken, teke-
nen en akwarellen, werken met koper en
emalje, spreken in het openbaar en het be-
heersen van diskussietechniek.

•
Tenslotte zijn er de kursussen Duits, Engels,
Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Zweeds
en Nederlands, de kursus in het lezen van
oud schrift — 16e tot 18e eeuw — onder
supervisie van de heren W. F. H. de Lugt
en drs. J. J. Temminck en de diverse ka-
mermuziekavonden.

ZANDV.M. VOETBAL
Voor a.s. zondag is de inhaalwedstrijd AFC-
Zandvoortmeeuwen vastgesteld.

Mocht deze ontmoeting wegens weers-
omstandigheden niet doorgaan, zal het rot-
terdamse CVV met drie elftallen naar de
badplaats komen voor wedstrijden tegen
het eerste, tweede en derde van Zandv.m.

BURGERLIJKE STAND
8 januari 1971—14 januari 1971

Geboren: Liesbeth, d.v. J. Sluisdam en R.
Adegeest.

Overleden: Gerritje Beun, oud 82 jaar,
gehuwd geweest met J. Smit.
Dirk Hendrik Winthouwer, oud 79 jaar, ge-
huwd geweest met W. C. Boers.

Ondertrouwd: Hans Broerse en Anneke
Molenaar.

Geboren buiten de gemeente: Maurice,
d.v. M. Blok en W. E. Dubbis.

Overleden buiten de gemeente: Catharina
Wilhelmina Schelles, oud 87 jaar, gehuwd
geweest met D. H. Lutkeveld; Elisabeth
Teekens, oud 85 jaar, gehuwd geweest met
M. Fredrikze; Cornelia Koekkoek, oud 72
jaar, gehuwd met S. F. Westers.

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Voor de bewijzen van belangstelling en me-
deleven bij het zo plotseling heengaan van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

ELIAS BOL
betuigen wij hiermede onze welgemeende
dank.

Zandvoort: J. Bol-den Otter
Rockanje: Fam. E. Bol-Schaap

Zandvoort: Fam. E. Bol-Bosman
Fam. Th. de Boer-Bol

Zandvoort, januari 1971
Van Ostadestraat 2

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummei
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 16 en zondag 17 januari:

Zr. Molenaar-de Wilde. Van Lennepweg
93 rood, telefoon 2720.

APOTHEEK:

16—22 januari:
HALTESTRAAT APOTHEEK, Haltestraat 8.

telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK. Kerkplein
Zondag 17 januari:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: ds. G. J. Rijks van Santpoort.
Jeugdkapel:

10.30 uur: mevrouw H. M. Goudt.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 17 januari:

10 uur: ds. D. de Heer uit Leiden.
19 uur: dhr. S. Groen uit Amsterdam.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 17 januari:

10.30 uur: ds. A. J. Snaayer, d.g. te
Haarlem.

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST. AGATHA
Thema: 'ALS WIJ SAMEN BRUILOFT VIE-
REN'.
Zaterdag 16 januari:

19.30 uur: kapelaan J. Veldt.
Zondag 17 januari:

9.30 uur: pastoor H. Kaandorp, - kantor-
organist Lourens Stuifbergen.
11.30 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v. da-
mes- en herenkoor.

O.L.VR. STERRE DER ZEE
Zondag 17 januari:

8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11 uur: pastoor H. Kaandorp.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa T- v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Klein en groot
eten v. d. Werff'e brood '

Gaathulaplein S, telefoon 2129,

chansons
zoals U ze
graag hoort
Voor ieder die chansons weet te
waarderen hebben wij een goedgeson-

5 teerde kollektie platen van 'n zeer hoog
" gehalte, oordeelt U zelf maar!

Charles Aznavour sings Aznavour: met de
hit Yesterday when l was young ƒ21,—
De nieuwe 3 dubbel lp van George Harri-
son is er ook! - Ook de nieuwe 8-sporen
banden vindt u bij ons in sortering.
Bezoekt u tevens onze nieuwe zaak in de
Haltestraat. Wij hebben daar fijne appara-
tuur waarop u uw plaatje rustig kan be-
luisteren.

Radio Peetersn .v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458

; Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
' TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

neem
zélf muziek

op
Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
heden biedt.

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.,
CASS.kECORDERS zijn er al v.a. / 148,-

vanaf ƒ 89,—

Radio Peeters n.v.
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
Passage 11 - Zandvoort — Tel. 5458
TD in Haltestraat 56 - Tel. 3618 >

de
hoogste

ARISTONA
KTV

NIET IN PRIJS VERHOOGD,
MAAR VERLAAGD

66K 141 ƒ2398,- m. inruil voor ƒ2098,

'n concert
bij U
thuis. .f
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek.' ~ '

Wij hebben ze weer! de ONKYO HIFI
COMBINATIE; HIFI TUNER-VERSTERKER,
m. draaitafel + 2 losse boxen voor ƒ 598,—
of een HITACHI m. kg, mg, fm voor ƒ 548,-

Riii o eeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618'

Radio Peeters n.v.
Passage II — Zandvoort — Tel. 64S8
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 — Tel. 3618



PHOENIX-LOON

EEN

GOED LOON

PHOENIX-GROEP
HAARLEMMERSTRAATWEG 73 te HALFWEG
Wij zijn fabrikanten van o.a. plastic vaten en jerrycans en
vragen ter uitbreiding van onze plastic-afdeling:

bedienings-
personeel

in de leeftijd vanaf 18 jaar.
De werkzaamheden worden verricht in een 3-ploegendienst
van elk 8 uur, in het weekend wordt niet gewerkt.
Het loon bedraagt bij aanvang ƒ 243,50 per week en kan
binnen 2 maanden worden opgevoerd tot ƒ 275,— bruto per
week.
Naast goede sociale voorzieningen, bieden wij u 6% vakantie-
uitkering, reiskostenvergoeding, bedrijfskleding en een spaar-
premie.
Komt u eens langs of maak een telefonische afspraak 02907-
4341, toestel 21. U kunt ook schriftelijk solliciteren. Indien
u de voorkeur geeft om in de avonduren te solliciteren, kunt
u zich wenden tot de heer De Boer, Laan van Angers 261,
Haarlem (Schalkwijk), eindpunt bus 2.

Nieuwjaars
Voordeel-Aktie
tof 31 januari 1971

3 halen
2 betalen
Dit betekent, dat AZEA . . .

een kledingstuk GRATIS roinigtl

C H E M . R E I N I G E N E N M O D E L P E R S E N

Z A N D V O O R T

GROTE KROCHT 21 TEL. 2574

H E E M S T E D E

ZANDVOORTSELAAN 69 TEL. 283245

B L O E M E N D A A L

BLOEMENDAALSEWEG 61 TEL. 251867

Phoenix-loon
een

Goed loon

Phoenix-groep
HAARLEMMERSTRAATWEG 73 te HALFWEG

Wij zijn fabrikanten van pallets, schrootjes en een groot
assortiment van houtconstructiewerken en vragen ter uitbrei-
ding van onze afdelingen machinale houtbewerking:

Ervaren machinale houtbewerkers

Aankomende machinale houtbewerkers

Leerling machinale houtbewerkers

Timmerlieden|Kistenmakers

Aankomende en leerlingen

Wij bieden aan vaklieden een loon dat varieert van ƒ 225,—
^tot ƒ 272,50 bruto per week.
''Goede sociale voorzieningen, 6% vakantie-uitkering, reis-

kostenvergoeding, bedrijfskleding en een spaarpremie.

Komt u eens langs of maak een telefonische afspraak 02907-
4341, toestel 21. U kunt ook schriftelijk solliciteren. Indien
u de voorkeur geeft om in de avonduren te solliciteren, kunt
u zich wenden tot de heer De Boer, Laan van Angers 261,
Haarlem (Schalkwijk), eindpunt bus 2.

DE BRIL VOOR DE CHflRHRNTE TEENER

/I G Slinger OPTIEK
STRflLHflREN

HOOHTOESTELL.

GROTE KROCHT ZO" • TEL:4395 • ZRNDVOORT

Het nieuwe nummer van

CANDY
IS (NOG...!) UIT

BOOKSHOP
Buureweg (hk.) Schelpen-
plein (a.d. Kerkstraat t.o.
ijssalon Glraudl) Tel. 5269

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4765

Do* h«t ztW •fdcllni

V«rf • Glas • ••hum

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Te koop: kinderfietsje.
Haarlemmerstr. 68, telefoon
2063.

Werkster gevr. voor 2 dgn.
p.w., liefst di. en vrij., meer-
dere hulp aanw., ƒ 5,- p.u.
Mevr. J. H. Bakker, Zwarte-
weg 14, Aerdenhout, telef.
023 -242930 , na 18 uur.

Gevr. voor ± 1 a 2 dgn.
p.w.: oppas voor oudere
dame te Zandvoort, niet
bedlegerig. Tel. 5719.

B E L O N I N G ! !
Weggelopen: zwarte kater,
v.d. Molen, Zandvoortselaan
1, tel. 2416, b.g.g. 4561.

Te koop aangeb.: VW 1300
92.000 km, i.g.st., open
dak. Vraagprijs ƒ 1750,-.
Inl.: telefoon 3983.

Te koop: 10 speelfilms, 8
mm, ƒ 85,-. Tel. 070-652405
of 111097.

Te koop: grammofoonplaten,
talenkursussen, Frans,
Duits, Spaans en Italiaans,
geh. kompl., z.g.a.n. ƒ 25,-
per kursus. Tel. 070-652405
of 111097.

Wij vragen voor ons kantoor
een

MEISJE
met enige type-ervaring.
Wij bieden een - prettige
werksfeer, 13 maanden sa-
laris, 6<>/o vakantietoeslag
en winstuitkering.
CALCU N.V. ZANDVOORT
Brederodestraat 31 - Tel.
02507-51 44.
Na kantoortijd tel. 23 83
of 55 02.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis i

Uw grote lakens voor de
zelfde goedkope prijs.

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

De enige erkende

Vamor Rijschool
te Zandvoort heet:

SNELLENS
U kunt lessen in:

OPEL KADETT
VOLKSWAGEN 1300
DAF 44

Theorielessen met dia's.
Ook verlening van rijbewij-
zen.

„SNELLENS"
Burg. Beeckmanstraat 22,
telefoon 4594.

Huize WENDY
Te huur aangeb.: 2-pers. ge-
meub. kmr. v. perm., voorz.
van alle komfort. Brederode-
straat 43. tel. 5182.
Te koop: prima onderhou-
den zwart skai bankstel op
verende voet, prijs billijk.
Telefoon 5062.
Jong echtp. zoekt woon-
ruimte, zomerhuisje of bo-
venverdieping, v.d. Mey,
Tollensstraat 33.
Aangeb. in Zandv. v. perm.:
gem. zit-slp.k., c.v., warm
en koud water, gebr. van
keuk. badk., / 150,- p.mnd.
evt. garage te huur. Br.
ond. nr. 303 bur. Zandv.
Courant.

WOONHUIZEN
te koop aangeboden.

Woonhuis met sousterrain
a.d. OOSTERPARKSTRAAT
(gestoff.) ƒ35.000,—
Vrijst. woonh. a.d. PARA-
DIJSWEG met gr. woonk.,
rnod. keuken, ƒ 62.500,—
Woonh. met vrijst. zomer-
huis a.d. KOSTVERLOREN-
STRAAT, ƒ70.000,-
Binnenkort leeg te aanv.
Inl.: mak. S. Attema & Zn„
Hogeweg 64-66. tel. 2715. .
Gevr.: garage te huur, om-
geving Karel Doormanstr.
Telefoon 4826.
Te koop gevr.: houten tafel,
(uitschuifbaar). Tel. 4618.
Te koop aangeb.: mooi huis,
c.v. op 3 kmrs. warm en
koud water + douche, mod.
keuken. Br. ond. nr. 301
bur. Zandv. Courant.
Gevr.: hulp i.d. huish., 1 of
2 ocht. p.w. v.d. Horst, De
Favaugeplein 15, tel. 2476.
Eend te koop1, remmen de-
fekt, ƒ 120,-. Fahrenheit-
straat 6.
Te koop gevr. door Zandv.
ingezetene: strandbedrijf te
Zandv. of Bloemendaal.
Contanten en papieren aan-
wezig. Br. ond. nr. 302 bur.
Zandv. Courant.

PARKETVLOEREN
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT. Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.
Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.
Gevr.: leuk meisje om over-
dag op jongetje van 3 jaar
te passen. Tel. 5494.

LADY'S SHOP BENTVELD
Zandvoortselaan 371
Telefoon 2423 13
Bentveld

Bij stoplichten
garage Flinterman

Internationale
damcsmodo voor
jong en oud

(Ook grote maten)

TIJDENS DE OPRUIMING 10-50% KORTING!

OPRUIMING
TAFELTJE NU
STOEL NU
STOEL • NU
LEDIKANT, 80x190 NU
Dubbel DIVANBED, 2x80x190 NU
ONDERSCHUIFBED, 80x190 NU
WENTELBED met ombouw, 130 x 190 NU
KAPTAFEL • NU
Draka polyether MATRAS, 80x190 NU
Auping polyether MATRAS, 80x190 NU
DEKEN, 1 persoons, 80x190 NU
Acryl DEKEN, 1-pers., 80x190 NU
Chenille SPREI, 1 persoons NU
Chenille SPREI, 2 persoons NU
Chenille SPREI, litsjumeau NU
TAFELKLEED, 135x165 NU
Draion SLAAPKAMERKLEEDJE NU
Flanellen LAKEN, 2 persoons NU
LAKENSET, 2 persoons NU
Orlon KINDERDEKEN, 100x150 ...:. NU
ROOKFAUTEUIL v NU

BEDDENSPECIAALZAAK

18,90
18,90

29,75

39,-

98,-

39,-

189.—
59,-

69,-

76,50

14,90
22,-

24,75
33.95

42,50

12,90
8,80

11,90
17,95
19.—

79,-

KEMPER
HALTESTRAAT 21 - TELEFOON 2119

Spar Supermarkt
ZANDVOORT-NOORD

v r a a g t :

cassières
verkoopsters
en
leerling verkoopsters

CELSIUSSTRAAT 192 - TELEFOON 4361

In onze

opruiming
vele restanten

met kortingen van
20 tot 507o

SPECIAALZAAK VOOR '
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEt:3l36

Wij vragen voor ons kantoor een

MEISJE
met enige type-ervaring.
Wij bieden een prettige werksfeer, 13
maanden salaris, 6% vakantietoeslag en
winstuitkering.

CALCU N.V. ZANDVOORT
Brederodestraat 31 - Tel. 02507-51 44.
Na kantoortijd tel. 23 83 of 55 02.

Technisch Werk
THORBECKESTRAAT 19

G E V R A A G D :

a. jongeman
op tekenkamer en materiaalverzorging

b. Vrl. kantoorbediende
voor administratie, telefoon en typewerk.

Gevraagd met S P O E D te Zandvoort of omg.:

WOONRUIMTE
huur tot ƒ 250,— per maand.

Bejaardencentrum 'DE MEENT'
Hogeweg 36 — Telefoon 2627 — Zandvoort

G E V R A A G D :
2 flinke KRANTENBEZORGERS

voor ochtendwijk.
A. P A A P — Kruisstraat 14 — Telefoon 3218

Balans
OPRUIMING

HOTTEH
HALTESTRAAT 59

NYLON JACKS
Robson Tinneroy OVERHEMDEN 8,95
Robson JONGENSPYAMA'S, maten 104/152
Draion MAJO'S, grijs, mt. 92 en 116 3,98
TIENERROKKEN, normale lengte,
maten 140 t/m 158 van 24,75 voor 12,50
MUTSEN voor -....: 4,95
BABY VESTJES, iets vuil 74/80 4.95
Diverse TRUIEN 12,50 en 15.-—
Helanca SKIBROEKEN, 128/140 • 9,95
KINDERJURKEN 134 t/m 152, v.a 9.90
WOLLEN SJAALS, nu -. 2,98
V-hals PULLOVERS, vanaf 8,90
Draion WANTEN, 4 tot 6 jaar 4,50
SPORTKOUSEN, enz., enz.



een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

VOOR UW

Austin-Aufomobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 • 24 28 30

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11
Zandvoort

Tel. 6631

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

KAM
TAPIJT

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen - Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte!
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

! ! ! VJMH, Uü&/e>
'M E D I N A' kocht 5000 ROLLEN 1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektie goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD'!
NYL France tapijt 400 br. v. a. f59.95

' M E D I N A ' , Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023-266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, tel. 023 - 317665

AMSTERDAM, Albert Cuypstraat 175-179, tel.020 - 764025 1 764026

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder extra
kosten, met grote stalen kollekties bij U aan huis.
Bel één van bovenvermelde nummers.

B)

fl> G)
ai 5.

2..S
2-NJo -
O r»

3

exclusief behang

<w#
•*1

Pruiken
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,95.

Maak een telefonische afspraak met

HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044. 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer. kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld; SAAB- -
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko'. Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLENI

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

5769-Secr. Groene Kruis, b.g.g. 36
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweo 122. Haarlem

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M.DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE

Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

«

vul in knip uit stuur op

En wat voor een. Een hele goeie.
Daar voel je je als chauffeur in thuis.
Daar stuur je met plezier in. Zo hóórt
het ook. Plezier in je werk hebben.
Zelfstandig werk met veel vrijheid. Je
krijgt natuurlijk eerst een opleiding. Je
begint met het halen van je rijbewijs.
Eerst B-E (als je dat tenminste nog niet
hebt) en vervolgens C-D. Daarna ga je
de weg op. En ga je goed verdienen.
Na een jaar al plusminus f 1.100- per
maand. En je hebt bovendien dezeker-
heid van zéér goede sociale voor-
zieningen. En vrij reizen voor het hele

I gezin op het lijnennet van de NZH.
Vul daarom nu de bon in en stuur'm

I op naar de NZH. Dan kunnen we eens
praten over u, als baas op eigen bus!

l

en word
baas

opeigen
bus

Ik wil graag meer weten over deze baan bij de NZH.
Daarom ontvang ik binnenkort een uitnodiging om
eens te komen praten.
NB. Minimum leeftijd 21 jaar. (Sorry, dat is de wet}.

Naam

Adres

Woonplaats ~

Telefoon z-c-'4

pon opsturen naar de NZH. Vermeld op de envelop
dit antwoordnummer: 317, Haarlem. Dan hoeft er
geen postzegel opl

Leidsevaart 396 Haarlem

INSTALLATIE B U R E A U

Centrale verwarming

Dr. C. ZL Gerkestraat 40 rd.
Z5.NDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipt, install. - Erk. A.C.I.

en

SHELL QU1CK SERVICE
ALL RISK VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. -45RO

hotel - café - restaurant

WIJK AAN ZEE - 40 meter boven zee
Rijkert Aertszweg 50 - tel.02517-322

en ook: '

"DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bilderdijkslraat 106 - lel. 020-183176

"HET RECHTHUIS" . Uil HOORN a/d
Amstel-Schans 32 - tel. 02975 -1380

Q5 GEZELLIGE SPECIAUTEITENReSTAUBANTS VAN HET DIRK VAN OEN BROEK-CONCERN \

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TO1

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

•V

ZANDVOORTSE COURA
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

hoofd van kustwacht
maakt zich geen zorgen
over niveau van ons strand

B EN W WILLEN

IN HOGER BEROEP

TEGEN PAS-BESLUIT

HAARLEMSE RECHTBANK

logos zandvoort begint
handtekeningaktie voor
herbehandeling volkstelling 1971Het kollege van burgemeester en wethou-

ders zal in de raadsvergadering van dins-
dag 26 januari a.s. de afgevaardigden voor-

^"rechtbank *waïrbTdJ a^meïnte9 ZÏ1ÏÏ °p verschelde plaatsen in ons land is een die naam in de plaats te stellen nummer.
^^^^^OS^n?Si ha'ndtekeningenaktie van start gegaan met »• worden verzameld en opaes' er , en
ƒ115.000 aan het raadslid de heer J. J. het doel de leden van de Tweede Kamer °?' .fJL Tl̂  *L^erc l om d* verzame
Pas voormalig dl rekteur van de inmiddels |e bewege„ de vorig jaar door het parle. £pl^c «t heeft B ewe 'Qerd om^dat werzame

Pa' co De vordering opP de aemeente werd ment aangenomen volkstellingswet opnieuw plaatsvinden;
rnagesteldDedoordden9

Cu0rPato
dre v^SE^S In behandeling te nemen. Dit naar aan.ei- - zj z i* tiet met

van mening was dat de , door de gemeente ding van de van diverse zijden geuite b» g ^ ^ r a m ^ ' ^ n m e a )
^Week5 van't v±aöhe^ ™*™^«*' eind februari begin maart formatiemateriaal niet zal kunnen worden

belasting van het kansspel •S-turn.',*» «• "»«*• volkstelling. ^konstateren dat de volksvertegen-

Se de aemeeme Zan'dvoort aan dit ook Hoofdbezwaar tegen de volkstelling is de woordiging zich akkoord heeft verklaard
deelnemers aan het Sa onmogelijkheid de anonimiteit van de op met het eerstvolgende bevolkingsonderzoek

esrn worden "f.3"1 Jj-P- °P ""H .̂T'nt wSoeo S?" "' '"*" " Ste"6n Vr39en " ke"'
«WLT ™?tX?a vfn'^oï-Za^dvo^^eTt ™z« konstateren dat de 'vo.kstelüngswef

w e K b e n n n om moest worden ba dit b(*waar en heeft zich inmiddels achter voorziet in om de tien jaar te houden niet-
taad en so?ak Tn kra^ termeT over een de handtekeningenaktie geplaatst. De werk- anonieme bevolkingsonderzoeken, dat deze
•kenneMHce ̂  onrechtmatiae hefflna1 door de 9roeP zal inwoners van Zandvoort, die be- wet geen grenzen stelt aan de daarbij in
aemSênte zSndwoort zwaar hebben teSen de volkstelling, in de de toekomst te stellen vragen en dat de
gemeente ^anavoon. gelegenheid stellen hun handtekening te volksvertegenwoordiging verzuimd heeft om

Na de uitspraak van de rechtbank neen plaatsen op een intekenformulier. Bovenaan haar toestemming voor elke afzonderlijke
de raadsman van de gemeente het kollege net formulier worden de voornaamste be- informatie-vergaring afhankelijk te maken
geadviseerd tegen het vonnis m beroep te ZWaren tegen de volkstelling als volgt ge- van de aard der te stellen vragen.
gaan. Volgens de rechtskundige zijn er vol- formuleerd: Voor nadere informatie over de handteke-
doende juridische gronden aanwezig verder — rje ondergetekenden konstateren dat zij ningenaktie kan men zich wenden tot het
te procederen. De gemeenteraad wordt be- d.m.v. de 'volkstellingenwet' door de over- kontaktadres van de werkgroep 'Volkstel-
gm volgende week verzocht b en w te mach- heid gesommeerd worden vragen te beant- ling', Frans Zwaanstraat 64, tel. 2643.
tigen tegen het besluit van de haarlemse W00rden die ondermeer onderwerpen betref-
rechtbank appel aan te tekenen. ferii waarover zij niet, resp. slechts bij vof- ARTIESTEN GEVRAAGD

In juridische kringen worden de kansen strekte anonimiteit informatie wensen to
van de gemeente Zandvoort niet bijster verstrekken;
hoog aangeslagen. Men noemt het een — zij konstateren dat de door hen te ver-
'prestige-procedure'. strekken informatie op naam, resp. op voor

„___
VOOR
T>mTvrei7e TDUTVTI?tKUNolio 1KÜJ.NJ1

Vorige week heeft het hoofd van de kust-
wacht in Zandvoort, de heer K. C. van der
Mije Pzn., tegenover een medewerker van
een streekblad verklaard, 'dat hij zich niet
bezorgd maakt over het niveau van het
zandvoortse strand na de voltooiing van de
verlenging van de havenhoofden in IJmul-
den'.

In de Noordzeeplaatsen Egmond en Schoorl
is na de november- en decemberstormen
van vorig jaar een daling van het strand
van ongeveer twee meter gekonstateerd.
Deze daling van het bestaande niveau wordt
door de oudere inwoners van tgmond en
Schoorl toegeschreven aan een andere loop
van de zeestromingen als gevolg van de uit-
breiding van de pieren van Umuiden. Vol-
gens een mededeling van de Rijkswater-
staat zijn al meerdere klachten over veran-
der,de zeestromingen na de aanleg van nieu-
we kunstwerken aan de Noordzeekust ont-
vangen.

Het hoofd van de zandvoortse kustwacht
is blijkens het interview van mening, dat
men zich over het toekomstig niveau van
het strand van Zandvoort niet ongerust be-
hoeft te maken. Het zandvoortse strand, al-
dus de heer Van der Mije, is niet te verge-
lijken met de stranden voor Egmond en
Schoorl. Het strand van Zandvoort is veel
breder en ligt t.a.v. de zeestromingen veel
gunstiger dan eerdergenoemde gemeenten.

Verder wijst het hoofd van de kustwacht
op de sterke zeewering die een grote mate
van stabiliteit vertoont. De voor de kust ge-
legen banken veranderen niet of nauwelijks
van plaats en wrakken van schepen liggen
na jaren nog altijd op dezelfde plaats. Een
typerend voorbeeld voor deze situatie noemt
de heer Van der Mije het wrak van de 'Sint
Nicolaas', een met olie geladen schip, dat
strandde op 1 januari 1880 bij kilometer-
paal 69 aan het Zuiderstrand en geheel uit-
brandde. Het verkoolde karkas van deze
boot is nog altijd te zien op precies dezelf-
de plaats. Ook na de jongste verlenging
van de havenhoofden in Umuiden is daarin
geen verandering gekomen.

De kust voor Egmond en Schoorl is in
de loop der tijden echter veel onstabieler
gebleken. Bij een zware storm in het najaar
van 1905 werd een op de duinreep ge-
plaatste villa vrijwel geheel door het water
onderspoeld. Foto's uit die dagen tonen een
komplete ruïne, terwijl ook elders aan ge-
bouwen schade werd aangericht.

Het niveau van het zandvoortse strand

vertoont daarentegen geen opmerkelijke
veranderingen. Het mag nu eens wat lager,
dan weer wat hoger zijn, het keert steeds
in dezelfde toestand terug. De in het
strand staande kilometerpalen steken soms
een meter, dan weer nauwelijks een halve
meter boven het strand uit, al naar gelang
de zee meer of minder zand aanvoert of
terugneemt.

Naar de mening van de heer Van der
Mije is er dan ook geen enkele reden voor
enige ongerustheid m.b.t. de ontwikkeling
van het niveau van het strand van Zand-
voort. 'Het strand van de badplaats/is sta-
biel', zegt het hoofd van de kustwacht.

PAAL TROF
CIRCUITRIJDER IN GEZICHT
Afgelopen zaterdag raakte tijdens een trai-
ningsrit op het circuit een 27-jarige inwo-
ner uit Zevenaar gewond, toen een houten
paal hem in het gezicht trof.

Het stuk hout raakte de bestuurder nadat
een voor hem rijdende auto over de paal
was gereden, waardoor deze omhoog
schoot. Vermoed wordt dat de paal kort te-
voren door kinderen op de baan was ge-
gooid.

De bestuurder werd per ambulance naar
een ziekenhuis in de omgeving vervoerd.

OPENINGSTIJDEN
POSTAGENTSCHAP
NIEUW-NOORD
Vanaf gisteren, maandag 18 januari, is het
nieuwe postagentschap van de PTT aan de
Pasteurstraat in nieuw-noord voor het pu-
bliek opengesteld. De tijden waarop het bij-
kantoor geopend is luiden als volgt: van
9 uur tot 17.00 uur op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag en van 9 uur tot 13.00
uur op dinsdag. Zaterdag en zondag is het
postagentschap gesloten.

HOOFDAGENT DE WIT
MET PENSIOEN
In verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd verlaat hoofd-
agent J. M. de Wit eind deze maand de
gemeentepolitie. Het officiële afscheid van
de hoofdagent vindt plaats op vrijdag 29
januari a.s.

MM Uet toknk uil

Het Nederlandsche Roode Kruis, dat per 1
januari het werk van de Stichting Prinses
'rene Fonds heeft overgenomen, zoekt ama-
teurartiesten die bereid zijn geheel belange-
loos en slechts tegen vergoeding van wer-
kelijke onkosten af en toe een avond op te

«««i»- E« ..».. i,*.. , ___aanleg is van later zorg

Jawel vrienden ik ben wat konfuus. Dit
is een woord dat een franse kapper eens
uitsprak, toen hij verzocht werd een volsla-
gen kaalhoofdige man te knippen. Zo voel
ik me nou. Ik heb namelijk gelezen dat het
jammer is dat er niet meer vrouwen schrij-
ven. Niet zo zeer huishoudboekjes en brie-

hTdeTranf boVpn Trife T""
wnar il w»t «n m.» « f '

KUkJ ik hth H^ JitThf-H ,,-t H,
«Jrthiari waarin P^vrnl hlar cJtweekblad, waarin een vrouw haar sekse-ge-

n» «mP«n h!S" b*Daald%kursus . te v°''
SpLÏÏP «ri.nH« h*U TI,*! 9e

t J"gemoede vrienden: het hek komt van de

n/' *„-„L. =, „,~» * . A * j-Ik sprak er met tante Agaat over en die

n ™ t l « p i » -praat al zo. veel en als ze nog gaat

m„nc «„r h" »'" rf ® Van ?*" 35™mens meer aan het woord in onze twaalfdui-

ÏCS

Dat is natuurlijk een waarheid als een
koe, zelfs als een hele veestapel. Vanzelf-
sprekend is de techniek de basis van het
talent. De beste huwelijken gaan naar de
knoppen als je geen techniek hebt. (Om
bijvoorbeeld met je budget om te springen,
Nou ja, goed, als je geen techniek hebt,

**? * ̂  ** m'[Si ™'E"' Ze9t de schrüfster in het damesweek-
blad' 'techniek kar, je leren als je een ze-
kere aanleg meebrenflt'.. Een schelms
vrouwt e, niet?

't Is duidelijk, je kan je aanleg niet thuis
laten' Die moet je meebrengen. Als je on-
verhoopt je aanleg vergeet mee te brengen,
begin Je 9een snars met je techniek, die je
eventueel wel hebt en zonder gerichte tech-
niek bliJft Je talent onbenut. Ziet u, hoe het
een m het ander grijpt? Tante Agaat is wild
entn°usiast geworden. Dat verontrust me.

worden getracht in de toekomst in meer
ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeg- en

^ofbeS^
betreft hier grote i oroeDen mensen die niet
°n T staat ziin dit amSIemenT buitenshuis te
zoeker i en de korn^stvS? artiesten «K nllt
kSnnln betalen JÏfst in d! maanden ianüa
ri februari en maart wlnneer blaarden
vaak helemaal niet naa'r buiten kunnen vvor-
den voorsTellingen van indMduele artiesten
of amusementsgroepen bijzonder op prijs
gesteld. De voorkeur gaat uit naar program-
mas' van een licht genre: muziek (accor-
deongroepen), toneel (een echt blijspel)
cabaret (niet te moeilijk) en variété Cgoo-
chelaars e.d.). Wie zich wil aanmelden kan
altijd bij het bestuur van de plaatselijke af-
deling van het Nederlandsche Roode Kruis
in de eigen omgeving terecht of bij het Prin-
ses Irene Fonds van het Nederlandsche
Roode Kruis, Prinssegracht 27, Den Haag
tel. 070-184200, toestoel 314.

terwijl zij onbewogen kroketten staan t
bakken in de schuur. Ik bedoel maar.

In dat damesblad schrijft de schrijfster:
Schrijven is nooit moeiteloos op papier
zetten, wat de inspiratie dikteert. Pas door
het leren van techniek, kan talent zich ont-
wikkelen'.
7- T n . p . T ^ ,1Zandvoortse Bridge Club
Na de vierde wedstrijd van de derde kom-
petitie worden de eerste plaatsen in de A-
lijn bezet door het koppel Coops-Roelfsema
met 215.78%, in de B-lijn door het dames-
koppel Keur-Schutte met 248.09%, in de
C-lijn door fam. Barens met 222.18% en

e Bie'Vulsma

MANDJES
IN FRITESKEAAM GARAGE

-
c h r i K r n hpt H,schrijfster m het da-

e ooed
w a ? Dat schrHft
m!cweekb ad

., ' .
. te zeg ook er9ens: Problemen lossen

zicn °P als u ze neergeschreven hebt'. Dat
moet " nou eens m praktijk brengen, als
£.™ aangiftebiljet van de belasting invult,
De aanleg is er natuurlijk wel, maar de
«*nniek laat u waarschijnlijk in de steek,
Fn net. talent komt dan helemaal niet in
het stuk voor-

Gaat er maar aan staan, vrouwen. Zet
uw talent niet onder de korenmaat!
De schrijfster gaat u voor. Na u dan maar,

met Vee' Sukses en

Vrijdagavond sloeg de vlam in een frituur-
Pan van een Patatesfriteskraam aan de Von-
de||aan. Kort na de brandmeldlno bond de

brandweer de strijd aan met de uit de oven
slaande vlammen. Tengevolge van de hard-
nekkigheid van de brandhaard had de
brandweer bijna een uur nodig om het vuur
te bedwingen. Bij de blussingswerkzaamhe-
den liep de onderkommandant üchte ver-
wondingen op.

Zaterdaaavond raakte SPR hnnton
een aa^ae aan dl De RuvterSt

heder ? onbekende oorzaak Tn

in
tot

doven.

O O K V O O R U W

A.O.W. en A.W.W.
N A A R D E

N U T S S P A A R B A N K
W E S T N E D E R L A N D
MET HET UNIEKE VOORDEEL VAN

Dagelijkse renteberekening
KANTOOR ZANDVOORT: Grote Krocht 38, tel. 3039
G E O P E N D : maandag t/m vrijdag van 9-1 en 2-5 uur; bovendien vrij-
dagsavonds tot 7 uur.

Standplaatsen rijdend bijkantoor:
FLEMINGSTRAAT: dinsdag en vrijdag van 9-10 uur
HUIS IN DE DUINEN: donderdag van 3-4.15 uur

• NIEUW UNICUM: donderdag van 4.30-5.30 uur

KAMERBREED-
TAPIJTEN

Vlu, ! ! !
'M E D I N A' kocht 5000 ROLLEN 1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektie goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD J t
NYL France tapijt 40O br. v.a. f 59.95

'M E D I N A', Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023 - 266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, tel. 023 - 317665

AMSTERDAM, Albcrt Cuypstraat 175-179, tel.020 - 764025J764026

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder extra
kosten, met grote stalen kollekties bij U aan huis.
Bel één van bovenvermelde nummers.



Psalm 23

Slechts enkele maanden na het heengaan van
Vader, heeft de HERE nu ook tot Zich genomen,
onze lieve, zorgzame Moeder en Oma

ANNA BUSSCHER HAGEMAN
op de leeftijd van 61 jaar.

Assen:

Den Hoorn:

Montreal,
(tijd. Zandvoort):

Biddinghuizen:

M. E. Welbergen-Busscher
J. C. Welbergen
Hans, Margriet en Karen
A. Vons-Busscher
A. K. Vons
Gert-Jan en Anne-Margriet

H. Busscher
A. Busscher
J. Busscher-Rebel
Carla, Luuk, Erwin en André

Zwijndrecht: G. Havinga-Busscher
N. G. Havinga
Tjarda, Annemieke, Tjitske
en Nico-David

Amsterdam: A. E. J. J. Busscher
M. M. L. M. Busscher-Lemmens
Jeroen en Marcel

Bodegraven: A. A. J. Busscher
Zandvoort: D. L. Th. Busscher

Zandvoort, 17 januari 1971
Dr. C. A. Gerkestraat 141

Geen bezoek
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
21 januari a.s. in de Ned. Hervormde Kerk aan
het Kerkplein te Zandvoort om 13.00 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot
condoleren in het Jeugdhuis achter de Kerk.

Op verzoek van de overledene werd haar lichaam
ter beschikking gesteld van de medische weten-
schap.

Het nieuwe nummer van

CANDY
IS (NOG...1) UIT

BOOKSHOP
Buureweg (hk.) Schelpen-
plein (a.d. Kerkstraat t.o.
ijssalon Giraudl) Tel. 5269
BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
lx ƒ 150.- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.
Hulp i.d. huish. gevr. 1 x
p.w. van 9-4 uur. Telefoon
4212, Oosterparkstraat 7.
Werkster gevr. voor 2 dgn.
p.w., liefst di. en vrij., meer-
dere hulp aanw., ƒ 5,- p.u.
Mevr. J. H. Bakker, Zwarte-
weg 14, Aerdenhout, telef.
023 -242930 . na 18 uur.
Aangeb.: kampeeruitrusting
met aanhanger. Diaconie-
huisstraat 12, tel. 5031.

Algemene kennisgeving
Zacht en kalm is van ons heenge-
gaan, mijn innig geliefde Man en
onze zorgzame Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader

Andrles Chrlstiaan van Dijkhorst
echtgenoot van

Maria Johanna Catharina van lersel
in de ouderdom van 83 jaar.

Apeldoorn: M. J. C. van Dijkhorst-
van lersel

Zandvoort: H.J. Kiewiet-
van Dijkhorst

J. S. Kiewiet Sr.
J, S. Kiewiet Jr.
C. B. Kiewiet-de Vreng
Nicoline

Apeldoorn, 18 januari 1971
Wilhelminapark 3

Geen bloemen
Geen bezoek aan huis.

De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van Huize Curamo, Sta-
tionsstraat 10 te Apeldoorn.
Gelegenheid voor bezoek aldaar op
woensdag en donderdag van 15.00
tot 16.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrij-
dag 22 januari 1971 om 13.35 uur
in Aula 2 van het crematorium te
Dieren.
Vertrek van de rouwkamer ± 12.45 u.

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden op zaterdag 16 januari
van onze beste broer, zwager en oom

TEUNIS ZWEMMER
in de leeftijd van 72 jaar.

Uit aller naam:
T. Loos-Zwemmer
Achterweg 5

De begrafenis zal plaatsvinden woens-
dag 20 januari a.s. om 13.00 uur te
Zandvoort.

Op 29 januari a.s. zijn onze ouders
D. Delies

en
D. Delies-v.d. Mije

12Vz jaar getrouwd.

Eric, Jacqueline
Marion, Christine

Zandvoort, Hobbemastraat 11

Gemeenteavond
VRIJDAG 22 JANUARI in het jeugdhuis achter de
hen/, kerk. Causerie door kol. Bosshart van het
Leger des Heils. Aanvang 20.00 uur

Gevraagd voor de nieuw te
openen Bar-Discotheek
Dancing 'De Babbelwagen':

TOILETJUFFROUW
PORTIER
en WERKSTER

Aanm.: na tel afspraak tel.
3703, na 19 uur.
Unieke aanbieding pruiken
en haarstukken, 100% echt
haar en synthetisch, vanaf
f 24,75.
Tel. 3703, na 19 uur.
HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

*net totete foodemprfjzen!
die U nfet #iag mussen I

strikt IE keus
yeslan BOETIER
PANTY
NYLONS

Algemene opruiming
10 TOT 50% K O R T I N G BIJ;

Eddy's textielhuis
STATIONSSTRAAT 20 - ZANDVOORT

r *ruiken
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,95

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566

Behandeling In privé-sfeer.

A.S. VRIJDAG 22 januari
start in DELICIA weer

De

DISCOTHEEK
Aanvang 8 uur. Geopend tot 3 uur 's nachts.

Konsumpties, zoals bier, limonade en jenever,
ƒ 1,— inclusief. 3 konsumpties p.p. verplicht.

Geopend: VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

Stichting huishoudelijke- en
Gezinsvoorlichting Zandvoort

U kunt zich nog opgeven voor de volgende kur-
sussen (alle bestaande uit 8 lessen):

KOKEN basiskeuken, maandagavond 1 februari.
KOKEN fijne keuken, dinsdagmiddag 2 februari.
KLEINE KARWEITJES in huis, vrijdagavond 22
januari.
HOEDEN MAKEN EN VERANDEREN, donderdag-
ochtend 18 februari.
HANDWERKEN, donderdagmiddag 21 januari.
Kleine cadeaux (verwerking van kralen, vilt e.d.),
woensdagmiddag 27 januari.
BLOEMSCHIKKEN, maandagavond 25 januari.
TUINIEREN, (5 lessen), zaterdagochtend 20 mrt.
OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK!
Lesgelden: ƒ 2,— per les, eksklusief materialen
of ingrediënten.
Betaling: ƒ 4,— bij inschrijving door:
a. kontante betaling op ons kantoor Tolweg 10

(boven) op woensdag 20 januari, donderdag
21 januari en dinsdag 26 januari a.s. tussen
9.30-11.00 uur (tel. 02507-2683).

b. storting of overschrijving op postgirorekening
9711 van de Alg. Bank Nederland Zandvoort,
ten gunste van de Stichting Huishoudelijke- en
Gezinsvoorlichting Zandvoort.

Restant lesgeld dient te worden voldaan op de
eerste les.

zonder koken - zo klaar - en lekker!

GOUQUE
l" l l " •! l ^^ l i

Pak voor ? liter

GROOTPAK

Gevr. door dame alleen:
kamer met kookgelegenh.
m. verw. en douche, per 1
maart. Br. ond. nr. 401 bu-
reau Zandv. Crt.

Te koop: damesfiets, ski-
schoenen en kunstschaatsen
beiden mt. 40. W. Draijer-
straat 3. Zandv.. tel. 3412.

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
perenhandel, Hillegom, tel.
02520- 15116.

Te huur aangeb.: garage,
Zandv.laan. Tel. 4778.

Studentenechtp. b.z.a. voor
bijles. Talen (modern en
klassiek) en natuur- en
scheikunde. Tel. 3649.

Weg. ziekte voor dir. gevr.:
flinke werkster, tijden nader
overeen te komen. Mevr. J.
Vasterman, Brederodestraat
41, tel. 2864.

Aangeb.: zit-slaapk., balcon,
uitzicht op zee, incl. c.v. en
bad. Br. ond. nr. 402 bur.
Zandv. Courant.

die heerlijke brosse koeken met de kruidige smaak!

3es UP-DRINK mm 55 39
tintelend van smaak - meesterlijk met een "tik" !

VEUICO APPELMOES
van goudreinetten - neem er een paar extra !

l DUS..'.
E niet alleen
l \MDensdag en
l donderdag
l maareen

WEEK LANG l

DIRK VAN DEN BROEK
en JAC.HERM ANS

HOTEL
SONNEWENDE

V R A A G T :

twee
leerling

serveersters
Leuke job in gezellige sfeer.
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Opruiming
PROFIJTLIJST

Huishoudtextiel:
Badhanddoeken, vanaf
Badlakens, 75 x 135 cm
Badlakens, extra zware
kwaliteit:
effen, 90 x 150 cm
gedessineerd, 90 x 150 cm
(nieuwe kollektie)
Gastendoekjes, v.a.
Keukenhanddoeken v

Washandjes
Theedoeken (2e keus) v.a.
Sneldrogende theedoeken,
vanaf

2,98
7,98

10,98

12,98
1,68
1.78
0,48
1,28

1,68

Woningtextiel:
Gordijnvelours, in 7
verschillende kleuren,
nu voor bijne de helft
van de normale prijs, p.m. 13,88
EERSTE KWALITEIT UNI
GORDIJNSTOFFEN
IN DIVERSE TINTEN,
OP 120 CM BREED, P.M. 6.88
Egger Terlenka Vitrage:
35 cm hoog, per meter
50 cm hoog, per meter

Egger Terlenka Marquisette:
90 cm breed, per meter

130 cm breed, per meter
150 cm breed, per meter

Lingerie:
Slipjes, vanaf

Slipjes, eerste kwaliteit,
Dorlastan, in bleu/marine,
beige/bruin, aqua/oranje

Slipjes, juniormaatjes

Hemdjes, idem

Kamizolen

Semi-soft teenerbehaatjes,
wit en transparose

• Idem in A en B cups

• Vporgevormde Beha's
wit en transparose

• Nachthemdjes, keeperflanel,
vanaf

• Sterk afgeprijsde dusters,
Laine de Pyrénées,
Tissu de Pyrénées.

0,95
1,30

1,58
2,28
2,58

1.48

2,78
1,08
0,78
2,98

4,95
5.95

6,95

16,98

Restanten Japonnen,
Truitjes, Vestjes
Voor Minder Dan De
Halve Prijs!
Herentruien En
Vesten Van Hetzelfde
Laken Een Pak!

Tafellinnen:
Ontbijtlakens, 120x130 cm
gekleurd

Idem, 130 x 160 cm

Ontbijtlakens, gekleurd,
damast: 160x210 cm
178 rond
Tafellakens, wit damast:

130 x 160 cm
130x220 cm

Servetten, 50 x 50 cm

Lakens Dekens,
Matrassen:
• Gladde graslinnen lakens:

150x240 cm (2e keus)
150x250 cm
180x250 cm
150x260 cm

6,78
7,98

12,98
14,98

12,98
17,48

1,98

6,98
9,48
9,78

11,98
Slopen, wit, vanaf 2,68

Slopen, fleurig bedrukt 3,68

Acryl dekens, 150x220 cm
prima kwaliteit 34,48

Zuiver scheerwollen dekens,
vanaf 41,48

Prachtige kwaliteit dekens,
doublé face, (ook een zijde
uni, andere zijde ruit) v.a. 57,48

Molton dekens, vanaf 5,98

Polyether matrassen,
goed stram, vanaf 69,48

Eigen-Merk Matrassen, Draka
polyether, volledige garantie,
vanaf 89,48

Pyjama's:
• Satinfeutre darnespyama's

in diverse kleuren, vanaf

• Flanellen herenpyama's,
eerste kwaliteit, vanaf

• Zwaar katoentriko
babypyamaatjes

17,98

14,98

4,98

Herenondergoed, sokken:
Slips, wit, vanaf 2,48

Slips, marine, bordeaux
of bleu 3,58

Slips, wit, juniormaten 1,08

Singlets, wit, vanaf 2,78

Smglets, marine, bordeaux
of bleu 4,38

• Ongebleekt triko,
zeer zware kwaliteit:
Lange pantalons 4,78
Borstrokken, korte mouw, 4,78
Idem, lange mouw 4,98

• OVERHEMDEN, WIT 12,98

• OVERHEMDEN, CRèME,
BLEU, OF RESEDA 13,98

• RESTANTEN
JONGENSSHORTS 1,98

VRIJDAGAVOND-KOOPAVOND
IN HEEMSTEDE!

Haarlem Heemstede Zandvoort

Keitnemer Streekschool
tot opleiding van kleuterleidsters,

ZIJLVEST 25A - HAARLEM TELEFOON 023-326998

Dagopleiding kleuterleidster 3 jaar, avondopleiding hoofdleidster 1 jaar

Aanmelding van leerlingen voor de cursus 1971/1972 is opengesteld.

Inschrijving kan plaatsvinden:
WOENSDAG 20 JANUARI 4—5.30 UUR
WOENSDAG 3 FEBRUARI 2—4.30 UUR
WOENSDAG 10 FEBRUARI 2—4.30 UUR
of na telefonische afspraak.

Aan deze school Wordt mede opgeleid voor het diploma Christelijk kleuter-
onderwijs (C.K.O.-diploma),

Toelatingseisen: diploma Mavo A of B, of een bewijs dat de eerste drie
leerjaren van een gymnasium, Havo, M.M.S. of Handelsdagschqol met 4
j.c. met gunstig gevolg doorlopen zijn.

n
Het bezit van een diploma gymnasium, M.M.S. of Havo geeft plaatsings-
mogelijkheid in de tweede klasse van de Kennemer Streekschool.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar

, (t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

RTSE CO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon] 2135"- Uitgave: Drukkerij ̂ Oudtfvh Gertenbach

een kritische visie
op a.s. algemene volkstelling
In onze editie van vorige week vrijdag heb-
ben wij de lezer geïnformeerd over de vra-
gen die de a.s. volkstelling aan ledere Ne-
derlander stelt en waarop hij en zij ver-
plicht zijn het juiste antwoord te geven. Op
de volkstelling en de daaraan verbonden
vragen is reeds van diverse zijden kritiek
geleverd. In onderstaande kolommen geeft
een medewerker van ons blad in een aan-
tal kanttekeningen bij het beschikbare fei-
tenmateriaal zijn kritische visie op de tel-
ling, zoals die in het weekeind van 28 fe-
bruari a.s. zal plaatsvinden.

Het houden van een volkstejing, schrijft hij
in zijn inleiding, is niets bijzonders en in
feite zo oud als de weg naar Rome. Was
in vroeger tijden het houden van een volks-
telling vaak niet meer dan een persoonlijke
gril van koningen en keizers, in onze ont-
wikkelde en uiterst gekompliceerde samen-
leving heeft een algemeen bevolkingsonder-
zoek duidelijk een sociale funktie gekregen.
Met behulp van de statistische gegevens
verkregen uit een volkstelling wordt de si-
tuatie van ons ekonomisch, maatschappe-
lijk, etc. raderwerk gepeild. En met de ge-
gevens wordt het raderwerk draaiende ge-
houden en waar nodig bijgesteld.

Om deze reden is het houden van een
volkstelling in' ons land aan een wettelijke
regeling gebonden. Sinds 1879 door een
wet die voorziet in het om de tien jaar hou-
den van volkstellingen waarvan de laatste
heeft plaatsgevonden in 1960.

In juli van het vorig jaar is een nieuwe
wet van kracht geworden in het kader waar-
van de nu komende volkstelling wordt ge-
houden.

Kenmerkend voor deze wet is dat er geen
enkele voorwaarde aan de te stellen vra-
gen wordt gesteld. De regering stelt de
vragen vast in een algemene maatregel van
bestuur (waar de volksvertegenwoordiging
niet aan te pas komt). Een straf-maatregel
voor het niet volledig of niet naar waarheid
invullen van de vragen is wel in de wet
opgenomen.

(Kommentaar schrijver):
Opgemerkt moet worden dat elke komende
regering iedere persoonlijke vraag kan stel-
len met de hand op de wet.
Laten we hier wel voor oppassen. Tenslot-
te is er in Spanje, Griekenland en Portu-
gal ook een kwaadwillende regering aan de
macht gesteund door onze grootste 'bond-
genoot': Amerika!
Wie stellen de vragen - op?
Hierbij zijn drie grootheden betrokken:

1) de overheid
2) de wetenschap
3) het bedrijfsleven

De verwerkte gegevens en onderzoekresul-
taten zijn voor iedereen verkrijgbaar tegen
reproduktiekosten bij het C.B.S. of de
Staatsuitgeverij.
(Kommentaar schrijver):
Hoewel duidelijk is -dat ekonomische plan-
ning voor de gemeenschap (overheid) een
behoefte is moet wel een vraagteken ge-
plaatst worden bij het feit dat het partiku-
liere bedrijfsleven (een grote macht, denk
aan Philips, Shell, Unileyer, Hoogovens, Ak-
zo, enz.) een partner is bij het opstellen
van de vragen. "

Het is een kwalijke zaak dat gegevens
uit een door de gemeenschap betaald onder-
zoek misbruikt kunnen worden om verzadi-
gingspunten in de konsumptie vast te stel-
len. Een hierop gericht nieuw produktie-
programma kan met de gegevens van de-
zelfde volkstelling in een direkt gerichte re-
klamekampagne aan de man gebracht wor-
denl

In Zweden heeft slechts enkele maanden
geleden het amerikaanse wereldkoncern
I.T.T. voor de luttele som van ƒ 42.000,—
alle gegevens (inklusief de persoonlijke)
gekocht voor een direkt gerichte reklame-
kampagne.

Dit is in een reeds dolgedraaide kon-
sumptie-maatschapp als de onze iets waar
waarborgen tegen gegeven moeten worden
en niet door de overheid gestimuleerd.
Waarin verschilt deze volkstelling van vori-
gen?
1) samen met deze volkstelling wordt een
basisgegevens-registratie gehouden ter kon-
troie en kompletering van het beyolkingsre-
gister. Deze twee onderzoeken zijn niet ge-
scheiden maar voorzien van hetzelfde door-
geponsde zgn. harde nummer.
2) Voor het eerst zal voor de verwerking
van de gegevens een komputercentrum wor-
den ingeschakeld en een data-bank aange-
legd worden voor de opslag van de gege-
vens.
3) Er is een nieuwe wet op volkstellingen
(zie hierboven) die niet voorziet in nieuwe
beveiligingsmethoden voor een nieuw sy-
steem tot verwerken van persoonlijke ge-
gevens, noch onderzoek daartoe bevorderd.
4) Er zal voor Nederland een vierkanten-
raster van 500 bij 500 meter worden in-
gevoerd waarbij per komputer alle gegevens
per gebiedje bij elkaar geplaatst, worden.
5) Er is een rapport uitgekomen van de
kommissie Westerhout over de invoering
van een persoonsnummer en op dit num-
mer te houden toekomstige (niet-anonie-
mei) volkstellingen.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEDE
HRITE5TR. 18 - TEL: «39 - ZRHGVOORT

Dit rapport is in de ministerraad aange-
nomen maar gelukkig nog niet door de
volksvertegenwoordiging. Laten we hopen
dat het onderwerp de benodigde aandacht
krijgt die het wetsontwerp voor de volkstel-
lingen niet gehad heeft.
In dit verband zijn de volgende uitspraken
interessant:
Minister Beernink: 'Er is geen garantie te-
gen misbruik van de gegevens te geven'
J. A. P. Everink, komputer-deskundige: 'De
meeste leden van onze volksvertegenwoor-
diging hebben geen benul van deze zaken.
Dit bleek tijdens de debatten over de volks-
telling. Alleen d'66 kwam met een zinvolle
motie: de regering zou moeten bevorderen
dat iedere burger zou kunnen lezen wat er
over hem is geregistreerd. De motie werd
niet in behandeling genomen omdat men
vond dat het niets met het aan de orde
zijnde onderwerp te maken had!'

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
De vragen heeft u in deze krant van 15 ja-
nuari kunnen lezen. Zij zijn gebundeld in
een boekje van 10 ponskaarten voor de
onderzoekgegevens met een schutblad voor
de persoonliijke gegevens (basisgegevens-
registratie). Door het geheel is het harde
nummer geponsd.

Op de onderzoekkaarten komen ook per-
soonlijke gegevens voor! Op kaart 2 (vraag
9) wordt naar uw geloof of levensovertui-
ging gevraagd en op kaart 5 A/B moet u
naam en volledig adres van uw werkgever
opgeven.

Voor het weekend van 28 februari komt
er een teller bij u aan de deur die het
schutblad invult en het boekje aan u geeft
om in het wee-kend verder in te vullen. In
de week daarna komt hij het boekje weer
halen, kontroleren of de vragen naar waar-
heid zijn ingevuld en vult zelf -de gegevens
van de laatste drie kaarten in (alles over
de woning).

Op het gemeentehuis worden de ingevul-
de boekjes verzameld. Hier wordt het schut-
blad van de rest gescheiden (het harde
nummer staat nog steeds op beiden). De
schutbladen worden 'gebruikt ter kontrole
en aanvulling van het bevolkingsregister.
Daarna worden zowel schutbladen als on-
derzoekkaarten gebundeld en naar het
C.B.S. in Den Haag gestuurd.

Bij het C.B.S. worden de schutbladen'op
het harde nummer gesorteerd en op mikro-
film vastgelegd.

De onderzoekgegevens worden gesor-
teerd op het zachte nummer (bevattend
wijk, buurt, telgebied, volgnummer en inwo-
ningsnummer, kortom straat en huisnum-
mer) waardoor alle gegevens van alle be-
woners van één woonhuis bij elkaar worden
gezet, allen voorzien van hun eigen harde
nummers. Deze gegevens worden met el-
kaar vergeleken en op onwaarheden gekon-
troleerd, vervolgens voorzien van hard en
zacht nummer op de magneetband vastge-
legd.

Bij ontbrekende of onware gegevens
wordt via het harde nummer het bijbeho-
rende schutblad opgezocht om bij de ge-
meente alsnog informatie over de betreffen-
de persoon op te vragen.

Na drie jaar heten de meeste gegevens
vernietigd te worden, maar wie kan kontro-
leren dat er geen kopiën van de banden
zijn gemaakt.

10% van de gegevens (willekeurig), en
dat zijn er altijd nog van 1,3 miljoen men-
sen, worden bewaard en weer gekombi-
eerd met de persoonsgegevens om later een
vergelijking met komende tellingen te kun-
nen maken (weg anonimiteit!).

Werkelijk anoniem?
Hierboven is beschreven hoe doormiddel
van het harde nummer op de onderzoekge-
gevens de persoon opgezocht kan worden.

Het zoeken van de gegevens behorend
bij één bepaalde persoon is moeilijker. De
schutbladen staan niet op alfabetische volg-
orde en men moet eerst het harde nummer
weten om de bijbehorende gegevens te kun
nen opzoeken.

Wél mogelijk is om een persoon zijn
adres op te vragen (altijd mogelijk) en aan
de hand daarvan het zachte nummer vast
te stellen en druk op de knop: daar komt
de informatie.

Vanuit alleen de onderzoekgegevens is
dus identifikatie mogelijk en deze gegevens
zijn voor ieder toegankelijk.

(Kommentaar schrijver):
Een vervelend bijverschijnsel is dat de tel-
Iers voornamelijk gerekruteerd zullen wor-
den uit de plaatselijke overheidsambtena-
ren. Doordat teller en getelde zeer waar-
schijnlijk elkaar zullen kennen zal er een
sociale kontrole uitgeoefend worden wat
vooral veel mensen ervan zal weerhouden
te weigeren, hoewel dit wel hun overtuiging
is. Logos Zandvoort heeft een brief
aan de gemeenteraad gericht waarin wordt
gevraagd om tellers van buiten Zandvoort
aan te trekken.

Dit heeft tevens het voordeel dat er geen
onsmakelijke vermenging van funkties zal
plaats hebben als een ambtenaar van huis-
vesting of de bijstandswet bij zijn 'klantjes'
aan de deur komt als teller.

Misbruik, een nachtmerrie!
We kunnen uitgaan van de goede bedoelin-
gen van de huidige regering maar wie kan
er zeker van zijn dat er nooit een veran-
dering komt. Nogmaals in Griekenland, enz.
is het toch ook gebeurd.

Een komputer met deze gegevens in han-
den van kwaadwilliger! is een onfeilbaar
middel om iedereen te identificeren, te klas-
sificeren, te deporteren, enz. Sabotage, ver-
zet en onderduiken worden onmogelijk door-
dat de komputer alle gegevens over be-
schikbare ruimten, in een gebied tot 500 bij
500 meter heeft.

Gekombineerd met gekomputeriseerde ge-
gevens van andere (semi-)overheidsinstel-
lingen als giro (kontributies aan politieke

plan voor bejaardenflats
aan lijsterstraat

De maquette van het plan voor de 38
bejaardenflats. Op de voorgrond
evenwijdig met de Lijsterstraat het
front van de flats met de vier woon-
lagen. Daarachter de uit drie etages
bestaande vleugel. Tussen deze vleu-
gel en de achterzijde van de wonin-
gen aan de Brederodestraat bevindt
zich de parkeerplaats.

In opdracht van de woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht' heeft de heem-
steedse architekt B. J. J. M. Stevens een
plan voor de bouw van 38 bejaardenwonin-
gen ontworpen, gesitueerd op het braaklig-
gende terrein tussen Lijsterstraat, Gerke-
straat en Brederodestraat. Het ontworpen
projekt bestaat uit vier- en drie woonlagen
en bevat 22 driekarperflats en 16 tweeka-
merflats. ^

De flats met vjer-wponlagen zijn geprojek-
teerd aan de o'óstzijde van de Lijsterstraat,
de aansluitenaë""VleTfgel met drie woonlagen
komt op het terrein achter de Gerkestraat
en de Brederodestraat. De bejaardenwonin-
gen zullen bereikbaar zijn vanaf de huidi-
ge verbinding tussen Brederodestraat en de
Lijsterstraat. Evenwijdig aan genoemde
straat is een parkeerplaats geprojekteerd.
Het gemeentebestuur heeft t.b.v. dit pro-

jekt een bestemmingsplan voor de Lijster-
straat en direkte omgeving ontworpen,
waarover de raad een beslissing moet
nemen.
Verwacht wordt dat het bestemmingsplan
in de raadsvergadering van februari of
maart aan de orde zal komen.

Met het bouwplan voor 38 bejaardenwonin-
gen wordt een nieuwe en wellicht beslissen-
de fase ingeluid m.b.t. de ruim vier jaar ge-
leden berucht geworden Lijsterstraataffaire.

In augustus '67 wees de toenmalige zand-
voortse gemeenteraad na spektakulaire de-
batten het bestemmingsplan voor de Lijster-
straat van de hand, toen bleek dat voor de
bouw van een bejaardenhuis met ongeveer
130 bedden een aantal woningen aan de
zuidwestzijde van de Gerkestraat moest
worden afgebroken. De raad schrok terug

voor de financiële konsekwenties van de
onteigeningsprocedure en vreesde dat ook
huizen aan de Brederodestraat voor het be-
jaardenkompleks zouden moeten wijken. Bo-
vendien achtte de raad het onaanvaardbaar
in een tijd van woningschaarste bewoonbare
woningen aan de slopershamer prijs te ge-
ven.

Voor de Lijsterstraat en direkte omgeving
is thans een nieuw bestemmingsplan ont-
worpen. Uit het ontwerp blijkt dat men het
oorspronkelijke plan voor de bouw van een
bejaardenhuis met 130 bedden heeft laten
varen en de proporties van het projekt
heeft aangepast bij de bestaande situatie
aan de Gerkestraat en Brederodestraat.
Het bestemmingsplan ligt vanaf maandag
18 januari gedurende een maand voor een
ieder ter inzage op het bureau van de ge-
meentesekretarie in het gemeentehuis. Ge-
durende deze termijn kan een ieder schrifte-
lijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen.

partijen, kranten, giften aan bepaalde instel-
lingen of groeperingen), justitie (yeroorde-
lingen), B.V.D. (demonstraties, politieke ak-
tiviteiten) kan men een aardig gekleurd
beeld krijgen van iedereen!

Wat dan?
De vooral door komputerdeskundigen aap-
gevoerde bezwaren moeten toch een aanwij-
zing zijn om op parlementair niveau deze
zaak in herbehandeling te nemen.

Als (weer door deskundigen) aangetoond
wordt dat een volkstelling gegevens zal op-
leveren die op geen andere statistische on-
derzoekmethode te verkrijgen zijn, moet
deze aan de volgende eisen voldoen:
1) Volstrekte anonimiteit. De gegevens mp-
gen op geen enkele manier te koppelen zijn
aan persoonlijke gegevens (helemaal niet
moeilijk: laat harde en zachte nummers ver-
vallen).
2) Onderzoek moet gebeuren op basis van
vrijwilligheid, niet onder dwang. Dit is te-
vens de beste voorzorg om geen onverant-
woorde vragen te stellen. Dan zou immers
massale weigering volgen.
3) ledereen moet het recht hebben op in-
zage in de op zijn naam verzamelde gege-
vens. -
4) Vragen moeten gericht zijn op algemeen
belang. Garanties tegen misbruik (zoals re-
klamekampagnes).
5) Er moet onderzoek verricht worden ten
aanzien van nieuwe beveiligingsmethoden
bij gebruik van dit nieuwe systeem voor re-
gistratie.

(Lees verder op pagina 2)

OFFICIEEL AFSCHEID
VAN DIREKTEUR
SOCIALE DIENST
Op vrijdag 29 januari a.s. zal het gemeen-
tebestuur tijdens een bijeenkomst in het ge-
meentehuis officieel afscheid nemen van de
scheidende direkteur van de gemeentelijke
sociale dienst, de heer B. F. Bersma.

Vanaf 17-18 uur zullen de heer Bersma
en zijn echtgenote een afscheidsreceptie
houden. Deze ontvangst is voor een ieder
toegankelijk.

BADMINTON INTERLAND
NEDERLAND-SCHOTLAND
IN SPORTHAL
Op donderdag 11 februari zal in de sport-
hal aan de A. J. van der Moolenstraat de
interland badmintonwedstrijd Nederland—
Schotland plaatsvinden. Deze interland
wordt op verzoek van de Ned. Badminton
Bond door de 'Sporting Club Zandvoort1 ge-
organiseerd. De organiserende vereniging
verwacht voor dit top-evenement in de bad-
mintonsport een grote publieke belangstel-
ling uit Zandvoort en omgeving.

bestuur nieuw unicum
vraagt garantie geldlening
aan gemeente zandvoort
Het kollege van b en w zal de gemeente-
raad a.s. dinsdag voorstellen een geldlening
van ƒ 4.100.000 te garanderen t.b.v. de
bouwkosten van het nieuwe verpleeghuis
van de stichting Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan.
Het stichtingsbestuur heeft onlangs om de-
ze garantie voor de geldlening verzocht, de-
len b en w in de toelichting bij het voorstel
mee.

De kosten van de bouw van het projekt
aan de Zandvoortselaan hebben de oor-
spronkelijke raming in '65 van ƒ 7.800.000
met meer dan 100% overschreden, n.l.
ƒ 8.200.000. De totale kosten van het reva-
lidatiecentrum worden nu geschat op
ƒ16.000.000. De benodigde ƒ8.200.000
wil het stichtingsbestuur lenen onder garan-
lie van de provincie Noord-Holland en de
gemeente Zandvoort.

De geldlening voor de stichtingskosten
van het projekt zoals oorspronkelijk ge-
raamd werd geheel gegarandeerd door het
provinciaal bestuur. Maar in verband met
het garantieplavond voor geldleningen door
de provincie voor dit jaar — maksimaal
ƒ 24.000.000 — valt niet te verwachten
dat de provincie een aanvullende geldlening
zal garanderen, aldus de toelichting van b
en w.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben zich bereid verklaard Provinciale
Staten voor te stellen van provinciewege
een aanvullende garantie van ƒ4.100.000 te
verlenen, indien de gemeente Zandvoort
eenzelfde bedrag garandeert. Het kollege

acht dit redelijk, gezien het feit dat de ge-
meente Zandvoort bepaalde voordelen heeft
van de vestiging van het revalidatiecentrum
in de badplaats. In het verpleeghuis is
momenteel plaats voor maksimaal 78 zieke
zandvoortse bejaarden, aldus b en w.

Bij de behandeling van het garantiever-
zoek door de kommissie van financiën werd
geadviseerd de raad voor te stellen de ge-
vraagde garantie te verlenen, mits Gedepu-
teerde Staten de verzekering geven dat een
garantiebesluit ten gunste van Nieuw Uni>
cum goedkeuring door G.S. van raadsbeslui-
ten tot het garanderen van geldleningen
t.b.v. andere plaatselijke projekten — de
bouw van een gezondheidshuis — niet na-
delig zou beïnvloeden. Het kollege deelt
mee, dat, gezien het beperkte garantiekon-
tingent voor de gemeenten, een dergelijke
voorwaarde op onoverkomelijke bezwaren
stuit. Wel kan de raad de provinciale over-
heid verzoeken een door de gemeente te
verstrekken garantie voor een geldlening
t.b.v. de bouw van een gezondheidshuis in
te passen in het garantiekontingent.

Ten aanzien van het risiko, dat uit het
garanderen van de geldlening t.b.v. Nieuw
Unicum zou kunnen voortvloeien, deelt het
kollege mee, dat de Stichting Centraal Or-
gaan Ziekenhuistarieven een verklaring zal
verstrekken, dat de rente en aflossing van
de op te nemen geldleningen te zijner tijd
in de tarieven der inrichting kunnen worden
verwerkt.

Tot slot van hun voorstel vragen b en v/
aan de raadsleden de door de stichting
Nieuw Unicum gevraagde garantie op de
betaling en aflossing van de lening tb.v.
het revalidatiecentrum goed te keuren.

hotel - café - restaurant

WIJK AAN ZEE - 40 meier boven zes
Rtjkert AertszwegSO - tel.02517-322

en ook:

"DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bilderdijkstraat 105 - lel.020-183176

"HET RECHTHUIS" - UITHOORN OW
Amstcl-Schans32 - lel.02975-1380

GEZELLIGE SPECIALITEITENRESTAURANTS VAN'HET DIRK VAN DEN BROEK-CONCERN *



kritische visie
op a.s. algemene volkstelling

GEMEENTE-VERLOSKUNDIGE
MEJ. BOKMA
MET PENSIOEN

WERKGROEP ZANDVOORT
ORGANISEERT KOLLEKTE
T.B.V. KUNSTIJSBAAN

.FAMILIEBERICHTEN

Uw persoonlijke houding Geen bescherming van prlvé-Ieven

Mej. Bokma heeft het dagelijks bestuur van Voor de 13 febnjari g s na af|oop van

de gemeente verzocht haar met ingang van de wereldkampioenschappen schaatsen hè-
1 mei a.s. ontslag uit gemeentedienst te ren te houden inzamelingsaktie toen bate
verlenen. Dit in verband met het'bereiken van de te stichten kunstijsbaan voor Ken-

Het 'komité waakzaamheid volkstelling' Tot slot van dit'artikel' het volgende: Uit van de pensioengerechtigde leeftijd Mej. ™{™rl™J «"erköroep^womd^Dea wwk-
heeft in een manifest 4 mogelijkheden op- een onlangs gehouden juridisch onderzoek Bokma is gedurende ruim 37 jaar als ver- groep za| jn de badplaats de voorbereiding
gesomd: naar de gronden waarop een weigering aan loskundige in dienst 'van de plaatselijke voor de aktie ter hand nemen. De werk-
1) De vragen naar waarheid beantwoorden de volkstelling medewerking te verlenen ge- overheid geweest. B en w stellen de raad groep bestaat uit de navolgende personen:
- u verstoort de in principe positief te ge- baseerd kan worden, is gebleken dat het . . . . t verlenen onder K- J' K°Per> Van Lennepweg 38/4, te.
bruiken resultaten niet. privé-leven in ons land geen wettelijke be- v°or

t
 haa[ eervo' ontslag te venenen onder 4833; Q v d Nu|fti Lorentzstraat 24, tel.

3344; F. Boukes, Linnaeusstraat 1/4, tel.
3585; W. K. Nijboer, C. v. Renessestraat
7, tel. 4451; H. Bos, Grote Krocht 32a, tel.
4311; H. de Jong, Boerlagestraat 11, tel.

— géén strafvervolging scherming geniet en in ieder geval geen dankzegging voor bewezen diensten.
- gegevens zijn onvoldoende beveiligd en Qr°nd heeft voor juridische stappen tegen
kunnen dus misbruikt worden. de aantasting daarvan door een volkste- /-yXTTlvrnT7TTMr,cr,r'Mrrp1T1./r
— géén protest tegen de wet l'ng. Ook m onze grondwet komt geen arti- UJN LMUiLlJUNuoUalN 1KUM ._ _ . _
22 üAlÏÏ»irpri

0nntto5ailnt2 ge ̂ "^^S?™ ™ M' VOOR SPORTVERENIGINGEN %*&J;. ̂ ii^rS^st '̂̂ :
bruiken resul aten doch er zifn s Lt stfsche ln het Verdra9 van R°me' dat door ons c . , u . A * f 4552: H- E- Bosman. Wilhelminaweg 9,
methoden om het'materiaal land mede is ondertekend, wordt het privé- Een aantal besturen van zandvoortse sport- t , 2973 E L Haltestraat 35, tel.
te maken materiaal toch bruikbaar |evgn we| wette,jjk beschermd. Maar een verenigingen heeft het initiatief genomen 2131; J. v.d. Bos, Westerparkstraat 21. tel.
- géén strafvervolging Cvanaf het moment klausule in het verdrag maakt het mogelijk om te komen tot stichting van een geza- 3755 en M. P. F. Joustra, Helmersstraat 8,
dat de teller de invulling heeft geaksep- dat m5"4f*"

de
n|"t

eS^I"flf'in° 'n"k" menlijk ontmoetingscentrum. tel- 5155-
tpprrii net privé-leven niet gehouden is, wanneer _.. ,. . . . , ... ... , r>p >»/orknrnon maakt hpkpnd dat voor hetIeeraj- , .. , ekonomkehp en nnlitipUp hplannpn Hit upr. BIJ voldoende belangstelling zou dit kun- Ue werkgroep maaKi DeKena aai voor nei
— gevo gen zijn b j misbruik n et te over- B^anüm's>.vnt! a" poiniene oeiangen au ver- ' j» wels aaen van de aktie in Zandvoort min-'
zien. m'"""'* mei le over elsen B|J de komende volkstelling in ons nen worden gevestigd in de benedenzaal ™~'̂ "^o kollektanten nodig zullen zijn. Op
- er moet één lijn getrokken worden an- land is dit het seval' >l-e Perroquet' van hotel Keur aan de Zee-' dit moment hebben zich reeds 75 kollektan-
ders zal de ene onjuiste invulling de ande- De universele verklaring van de rechten straat, die door de direktie van' dit hotel ten opgegeven. Men verwacht dat de nog
re teniet doen. Suggestie is steeds naar van de mens heeft in een vijftal artikelen hiervoor beschikbaar wordt gesteld benodigde kollektanten zich eveneens spoe-
een 'meerderheid' in te vullen zoals R.K. de privé-rechten duidelijk omschreven en . . ._et,nf.0 ,nrM nojar.M ,=n 0<>n d'9 zullen melden. Kollektanten die ouder
i.p.v. Rozenkruizer of niet werkzoekend vastgelegd. Een beroep op die artikelen is m eerste «nsiantie worai geaacni aan een zV)n dan veertjen jaar kunnen zich opgeven
i.p.v. wel werkzoekend. echter onmogelijk. Nederland heeft deze treftpunt voor leden van alle plaatselijke bij een der bovenstaande adressen of het
— géén duidelijk protest. Onjuiste gege- verklaring tot op heden niet ondertekend, verenigingen, waar in een prettige sfeer van PTT-kantoor, Louis Davidsstraat, tel. 3211.
vens worden statistisch weggewerkt. 't Is triest, maar er zijn in onze hoog- en gedachten kan worden gewisseld, waar be- Elke kollektant krijgt een GRATIS maand-

tot ^fweekhnad28 f
te

b
per'°d,e C 1 week VOÓr een a^nTaf l̂in™ ptekkerf *Dat zou voor Paalde ludieke activiteiten kunnen worden abonnement (wat niet op naam staat) on-

- u v^Itoorl de in6 principe positief te ge- \ed*™ Nederlander een onaanvaardbare si- ontwikkeld, etc. Speciale aandacht zal ook j]js
d
ten"'JDe inzameling^dullrt "maksimaaï 2

bruiken resultaten, doch statistisch is het tuatle m°eten zijn. aan de jeugd worden besteed. uurj waarbij het aantal adressen, welke de
ontbrekend materiaal te kompleteren.
- géén strafvervolging, tenzij de gemeente

akseDteert f kan T ze dat?"? *"
- gPegevrenrworden n e? op andere wijze
verz9am9eld, uitgezoe

n
nde?dedePpe?Soonsgeg2e

Door gezamenlijk overleg tussen de ge- kollektanten moet bezoeken, is bepaald op
interesseerde organisaties hoopt men de plm. 35.
°Pzet en het karakter van die ontmoetings- Voor de inzamelingsaktie op 13 februari
£ heeft.de werkgroep Zandvoort de gemeente

Belangstellende verenigingsbesturen kun- k £n
W±W

"

RTTRrFRTTTKT' QTATVTïBURGERLIJKE STAND
'5~2' Januari W1

bevolkingsregister en burgelijke Geboren: Jacqueline Debora, d.v. R. Dale- nen zich voor adhesie-betuigingen en sug- u m het postkantoor, voor Noord het her .
_ géén duidelijk protest, tenzij ieder ge- mans en M' H- van Altena- gesties wenden tot de volgende adressen: wijkgebouw en voor zuid het gebouw van
meentebestuur van ieder reden van afwezig- Overleden: Jan Arie Koning, oud 70 jaar. Keesomstraat 53, Van Lennepweg 75rd, Lin- net gasbedrijf aan de Tolweg.
heid zou vragen. geh. met J. M. Dee. naeusstraat 1/4, Dr. Schaepmanstraat 9 en
4) Openlijke weigering Ondertrouwd: Simon Louis Meier en Mo- Zeestraat 49.

b7UiUker7^u0tt.indPoclhncisPteatSs°t̂ ihef ,? Ki nica Ade^
ontbrekende materiaal te kompleteren. Gehuwd:: Petrus Augustiuus Huijbers en ZANDV.M. AFD. HANDBAL VOETGANGER
— (kleine) kans op strafvervolging, het ap- Wilhelmina Koper.
paraat ontbreekt om duizenden te vervol- Geboren buiten de aemeente1 Maud Irene Zondagmiddag om 2 uur vindt in de sport- Gistermiddag werd in de Van Ostadestraat

KSi VrdetPg^S ̂ ''Sn^U :̂ - A. T S^TTZ^ ^^^^80=^^^^ een voetganger aangereden door een wie,-
ring zal wel 'ergens' genoteerd worden. Overleden buiten de gemeentee: Johanna strijd is van groot belang voor de bezetting rijder. De voetganger kwam ten val en werd
- gegevens worden niet op andere wijze Wilhelmina Maria Sevenstern, oud 82 jaar van de bovenste plaatsen in de handbalkom- met een vrij ernstige hoofdwond per ambu-

AANRIJDING GEWOND

• t •. . , . * • **iiiiwiiiiiiin ivimia «^cvciiaiciii, uuu ut j aai - - •• -- - - - - - • — - r-- — • — • mei c Cl l vi i j ciuau^c nwwivivwwnw jj ti OIIIUM
meia, uiigezonaera de persoonsgege- h t c Qi_n.:_„. A^«= u~~ ~.> petitie en de kustbewoners rekenen op een . . . , . . ,, ,
uit bevolkingsregister en burgelijke gelV gew' met E' BIeesinQ- Anna Hageman, £rote opkomst van het thuisfront. De toe- lance naar een ziekenhuis m Haarlem over-

. oud 61 jaar, geh. gew. met L. Busscher gangsprijs bedraagt ƒ 1.—. gebracht.stand
— een niet mis te verstaan of te bagatel
liseren protest!
(Publikaties: Dokumentatiemap komité
waakzaamheid volkstelling. Decembernum-
mer van maandblad Sjaloom).

SUKSES VOOR OSS
Tijdens de afgelopen zondag door de Ken-
nemer turnkring in de P. H. v.d. Leijschool
gehouden groepswedstrijden voor meisjes
hebben Nelleke de Rooy en Evelien Kuil
van OSS resp. de eerste en tweede plaats
behaald in het persoonlijk klassement. Nel-
leke de Rooy met een puntentotaal van
33.25 en Evelien Kuil met 30.90 punten. In
het algemeen klassement eindigde de OSS-
meisjesploeg eveneens op de eerste plaats
(150.95 pnt.). Heemstede werd tweede
(144.15 pnt.) en DOS uit Castricum derde
(118.05 pnt.). De OSS-ploeg, bestaande
ui» meisjes in de leeftijdskategorie 10 t/m
12 jaar, was als volgt samengesteld: Jaen-
nette Voolstra, Ellen van Soolingen, Nienke
v. Keulen, Karin Ouwerkerk, Evelien Kuil en
Nelleke de Rooy. Reserves waren Hetty van
Koningsbruggen en Yvonne Kerkman. De lei-
ding van de suksesvolle OSS-ploeg was in
handen van de heer en mevrouw Effern.

Half maart zullen de OSS-meisjes samen
met die van Heemstede deelnemen aan de
distriktwedstrijden.

Basketbalvereniging 'THE LIONS'
A.s. zaterdag speelt het eerste herenteam
van 'The Lions', na een maand rust, weer
in de 'Pellikaan'.
De tribunes in de sporthal zijn gearriveerd,
zodat elke toeschouwer nu verzekerd is van
een goede zitplaats.

De tegenstander van de leeuwen voor za-
terdagavond is het groningse Pink Stars,
dat zich in stijgende lijn bevindt. De wed-
strijd begint om half acht precies. Tevens
zal dan voor de eerste maal voor het zand-
voortse publiek Roei Tuinstra zijn opwach-
tmg maken in de ploeg van coach Jan Boo-
gaard.
De overige wedstrijden op deze avond zijn:
Lions—Hoofddorp (dames) 19 30 u.
Lions 2—Epibratos 2 (heren 2) 20.30 u.

•
Voor de strijd om de N.B.B.-bokaal heeft
The Lions zich geplaatst voor de achtste
finales. Tegenstander hierin zal zijn Land-
lust uit Amsterdam. Deze wedstrijd zal
plaatsvinden op maandag 1 februari om
20.30 uur in de Apollohal te Amsterdam.

Van de teams uit de landelijke 1e klas
is The Lions de enige die is overgebleven
uit de voorronden. Opmerkelijk hierbij was
de uitschakeling van The Haarlem Cardinals
door rayonploeg Cangaroes.

Even opmerkelijk is, dat van de 4 over-
gebleven teams uit de voorronden er 3 bij
zijn, die uitkomen in de rayonkompetitie.
Dit waren Akrides, The Typhoons en Can-
garoes. Met The Lions erbij blijken dus 3
teams uit het distrikt Haarlem zich ge-
plaatst te hebben voor de achtste finales.
In deze finales is The Typhoons uitgescha-
keld door het delftse Punch. Akrides en
Cangaroes hebben tegen elkaar geloot, zo-
dat één van de twee in elk geval de kwart-
finales zal bereiken.

Gevr. door echtp. (60 jr.):
zit-slpk. of zit- en slpk. v. 't
weekend (vrij. tot zondag),
ged. de mnd. mrt., april en
mej. Tel. inl. 085-430116 of
br.' m. inl. en cond. aan J.
F. Schippers, Karthuizerstr.
7, Arnhem.

Te koop: TV, Ie en 2e net,
z.g.a.n. Te bevr.: Da Costa-
straat 15.

OPELte koop: Stations-
straat 3.

Weg. verhuizing naar be-
jaardenhuis enig inboedel
te koop: Mevr. Storm. Her-
man Heyermansweg 49.

Te koop: VW, t.e.a.b. Ko-
ninginneweg 25.

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, tel.
02520- 15116.

Te huur aangeb.: grote en
kleine kmr. voor perm. c.v.
dicht bij zee. Te bevr.: tel.
023-312903.

Dir.: perm. te huur voor
werkend echtp. of 2 dames:
etage. Tel. 3620.

B.z.a.: werkster. Br. ond.
nr. 502 bur. Zandv. Crt.

P A N D T E K O O P :
aan het Kerkdwarspad (zij-
straat Kerkstr.), gesch. v.
winkel of pakhuis.
Inl.: Kerkstr. 35, tel. 4300.

Gevr. voor juli/aug.: kmrs,
huis of caravan. Fam. Bal-
vers, Joh. v. Vlotenlaan 39,
Deventer, tel. 05700-11765.

Aangeb.: Ford Taunus 12M
TS, i.z.g.st., b.j. '64
ƒ 1800,-. Koningstraat 59.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem,
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanetraat 33,

telefoon 4765

Doe het z«)f afdeling

Verf • Glas - Behano

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206. • '

Te koop: z.g.a.n gashaard,
DRU, geiser, Fasto, trouw-
japon m. toebeh., mt. 36-38
modern lang. Te bevr.: Hel-
mersstraat 46, tussen 19 en
20 uur.

T E K O O P :
2-kamerflat m. onbelemmerd
uitz. op zee (hoekflatje,
laagbouw), c.v. ƒ 42.000,-
Makelaar o.g. J. Boogaard,
tel. 2210.

Studentenechtp. b.z.a. voor
bijles. Talen (mod. en klas
siek) en natuur- en schei-
kunde. Telefoon 3649.

PARKETVLOEREN
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Nu turfstroolsel kopen.
Zeer grote zak / 5,60 per
zak. Keesomstraat 283.

Te koop aangeb.: kinderwa-
gen. wandelwagen, kinder-
ledikant, en kinderstoel.
Telefoon 5508.

Kamer ^angeb. v. perm. m.
gebr. v. keuk., f 140,- per
mnd. incl. gas, licht en wa-
ter. Br. ond. nr. 504 bur.
Zandv. Crt.

Gevr.: verkoopster of aank.
Hoog loon. Banketbakkerij
Seijsener, Haltestraat 23,'
telefoon 2159.

Gevr.: zomerhuisje voor de
mnd. aug., klein gezin. BK ,
m. prijsopg. no. 503 bureau
Zandv. Crt.

Zandvoort-zuid, modern
woonhuis, bod gevraagd.
Br. ond. nr. 505 bur. Zand-
voortse Courant.

Te huur aangeb. dicht bij-'
zee: grote kmr. met vrije,
keuk., douche en toilet, al-
les" geheel vrij. Gestoff. en
gemeub. c.v. Te bevr.: tel.
023-312903.
Werkster gevr. Mevr. Jon:

ker, De Favaugeplein 47,
tel. 2049, na 18 uur.

WIE wil tijdens onze vakan-
tie van 13 febr. t.e.m. 27
febr. de verzorging van on-
ze hond op zich nemen, te-
gen vergoeding, (duitse
herder, oud 11 jaar) graag
bericht Lijsterstraat 6a,.teK'
5790. i

Te koop gevr. door Zandv.
ingezetene: strandbedrijf te
Zandv. of Bloemendaal.
Contanten en papieren aan-
wezig. Br. ond. nr. 302 bur.
Zandv. Courant.

Te koop gevr.: verhuurd
woonhuis voor belegging.
Br. ond. nr. 501 bur. Zand--
voortse Courant.

Aangeb.: bel. etage, vrije .
trap, 4 kamers, waranada,
keuken en douche. Nieuw-
Zuid A'dam. Gevr.: kleine
woning in Zandv. of omg.
Tel. 02507-5873.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 23 januari:

8 K'land 5-Zandv.m. 2
A-pupillen:
111 Zanriv.m. 1—Haarlem 1
120 Zandv.m. 5-DCO 6
121 Zandv.m. 6—RCH 6
B-pupillen:
133 Zandv.m. c—RCH c

Programma zondag 24 januari:
8 Haarlem 6—Zandv.m. 5
9 Zandv.m. 6—Renova 2

15 Concordia 4—Zandv.m, 7
23 DCO 4—Zandv.m. 9
29 Zandv.m. 10—St.vogels 8
35 Zandv.m. 11-KIC 8

A-junioren:
59 Zandv.m. 2-BSM 1

10u.

10.30 u.
10.30 u.
10.30 u.

10.30 u.

10u.
10 u.
10u.
lOu.
10 u.
10u.

10 u.

KAMERBREED-
TAPIJTEN

Hu, 1 1 1 Udb/t
' M E D I N A ' kocht 5000 ROLLEN ,1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektie goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD H
NYL France tapijt 400 br. v.a. f 59.95

'M E D I N A', Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023 - 266277

HAARLEM, Grote Houtsiraat 166, tel. 023 - 317665 »•

AMSTERDAM, Albert Cuypstraat 175-179, tel.020 --364025] 764026
^
*• *

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder1 extra
kosten, met grote stalen kollekties bij U aan huis. !

Bel één van bovenvermelde nummers.

Heden overleed geheel onverwacht in
de leeftijd van 55 jaar, onze lieve
broer, behuwdbroer en oom

Pancratlus Slmon Schelvis

Zandvoort:
N. P. Schelvis
M. L. Schelvis-van Campen
J. J. Schelvis
A. Schelvis-Bakkenhoven

Almelo:
J. C. Schelvis
A. Schelvis-Ameloh

Australië:
A. M. Schelvis
M. Schelvis-Remerink

Zandvoort:
C. M. Schelvis
Neven en nichten

Zandvoort, 21 januari 1971
Prinsenhofstraat 4
Gebedsoefening zondagavond- om 20
uur in de kerk.
De Eucharistieviering wordt gehou-
den op maandag 25 januari om 10
uur in de parochiekerk St. Agatha te
Zandvoort, waarna de begrafenis op
het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot bezoek zaterdag en
zondagmiddag van 2-4 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de be-
grafenis in de kerk.

Enige kennisgeving

Tot onze diepe droefheid ging op 16
januari van ons heen, onze lieve
Mams en Oma

Mevrouw
J. W. M. Bleeslng-Sevenstern

in de ouderdom van 82 jaar.

Hoog Keppel:
A. van Fraassen-Bleesing

Zandvoort:
A. Kiefer-Bleesing
G. H. Kiefer
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, januari 1971
Kostverlorenstraat 113a
De begrafenis heeft op 19 januari
plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wethouder A. Kerkman van financiën,
onderwijs' en personeelszaken is verhin-
derd vrijdag 29 januari a.s. spreekuur te
houden.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 23 en zondag 24 januari:

Zr. Reitsma, v. Lennepweg 42. tel. 2382
APOTHEEK:

23—29 januari:
APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,

telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 24 januari:
10 uur: Gemeenschappelijke dienst in
de herv. kerk. Herv.-Geref.
ds. C. Mataheru en ds. J. de Waard.

GEREFORMEERDE KERK. Jullanaweg
Zondag 24 januari:

voor gereformeerden en hervormden
10.30 uur: Gemeenschappelijke dienst
in de herv. kerk.
ds. C. Mataheru en ds. J. de Waard.
19 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 24 januari:

10.30 uur: ds. G. Kroes, e.l. te Haarlem

EUCHARISTIEVIERINGEN
Thema: 'GRENZEN' (zondag in de in-
ternationale bïdweek).
ST. AGATHA
Zaterdag 23 januari:
19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.
Zondag 24 januari: kapelaan J. Veldt,

m.m.v. kantor-organist L. Stuifbergen
11.30 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v.
Zandvoorts Jongerenkoor.
19 uur: Gebedsdienst voor de een-
heid.

;• O.L.VR. STERRE DER ZEE
? Zondag 24 januari:
i 8.30 uur: pastoor H. Kaandorp.
^ 11 uur: pastoor H. Kaandorp m.m.v.
; liturgische werkgroep.

> GRONDWERKER
J BRAK BEEN
M Woensdagmiddag kwam tijdens - egaliseer-
;"* werkzaamheden bij het in aanbouw zijnde
*', revalidatiecentrum aan de Zandvoortselaan
•' • een 53-jarige grondwerker ondet een der
.'(Wielen van een traktor terecht toen hij
r struikelde over een betonnen rand. Met een
•<y gebroken linkeronderbeen moest de man
>i.naar een,.ziekenhuis in de omgeving worden

ir vervoerd.I'1 ''n '

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

'• berijdbaar
9.00 13.26' 21.00 5.00-ft.OO
9.30 14.19 22.00 6.0042.00

. 26 2.54) 10.30.15.11 23.00 6.30-l'3vOO
27 3.42 11.30, 15.56 23.30 7.30-13.30
28 4.26 12.00 16.39 24.30 8.00-14.30
29 5.10 0.30 17.23 13.00 9.00-15.00
30 5.53 ' 1.00 18.08 13.30 9.30^6.00
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

jan. i
24 1.03
25 1.59 •

-F'



u KI; G ir s
.~ SLAGERIJEN
VRIJDAG EN ZATERDAG REKLAME

750 gram blanke hamlappen 6.38
750 gram schouderkarbonade
750 gram riblappen
250 gram bïefstuk

DINSDAG REKLAME:

750 gr. doorr. runderlappen ... 4,48

750 gr. doorr. varkenslappen :.,3,48

WOENSDAG REKLAME:
500 gr. vleesgehakt 1,89
3 stuks hamburgers 1,08
3 stuks frikandellen l ,08

DONDERDAG REKLAME:
l kilo doorregen runderlappen 4.48
250 gram rauwe lever 0,79
250 gram tartaar ...' 1,98

Weekend reklame
100 gr. ham 1,29
100 gr. gebraden gehakt 1,29

100 gr. filet Americain 0.98
200 gr. filet Americain 1,78

Een blik C AP U C IJ N E R S f 0,69
PROEF EN PROBEER ONZE UITGEBREIDE VLEESWAREN-SORTERING:

250 gr. gekookte worst 1,25
250 gr. leverworst 0,98

' 100 gr. katenspek 0,98
150 gr. rauwe ham 1,69

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen
i ,

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

chansons
zoals U ze
graag hoort
Voor ieder die chansons weet te
waarderen hebben wij een goedgesor-
teerde kollektie platen van 'n zeer hoog

' gehalte. Oordeelt U zelf maarl

Charles Aznavour sings Aznavour:'met de
hit Yesterday when l was young ƒ21,—
De nieuwe 3 dubbel lp van George Harri-
son is er ook l • Ook de nieuwe 8-sporen
bandeh vindt-u'bij ons in sortering.
Bezoekt u tevens onze nieuwe zaak in de
Maltëstraat. Wij hebben daar fijne appara-
tuur waarop u uw plaatje rustig kan be-
luisteren.

Radio Peeters n.v
Passage 11 — Zandvoort '— Tel.'; 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort *— Tel.' 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618 >

neem
zélf muziek

op
Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op, de
wijze die U de
meeste mogelljk-
heden biedt.

-B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-

•'LAAR. -;.'?
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ 148,-

-En AFSPELERS vanaf f 89,-
en de CASSETTE-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

Radio Peeters n.v.
Haltestraat 58 — Zandvoort — Tel. 3618

.Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

Knap nu uw kamer op met behang1 van klasse
AI.LE BIERREN BEIÏANGSELPAPIER

'KEUR VERF
i Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

Boetiek - Optiek
Een zaak van kwaliteit
Brillenspecialist en mr. opticien

LOOMAN
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174

Erkend fondslcvcrancicr

Opruiming
STOEL, teakhout en groen,

van ƒ33- NU ƒ18,90
STOEL, gestoffeerd, groen

van ƒ44,50 NU ƒ29,75
TAFELTJE, 40x60 van ƒ31,- NU ƒ18,90

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 - TELEFOON 2119

NOTTEN
HALTESTBAAT 59

Opruiming
TRUIEN, vanaf ƒ 10,-
Stretch MAJO'S, 5-8 jaar 5,95
Kunstieren ROKJES mt. 98 t.e.m. 140 2,98
WOLLEN SJAALS 2,98
OVERGOOIERS, vanaf 9,95
JURKEN, vanaf mt. 92 8,90
maten 134 t.e.m. 146 vanaf 15,—
V-hals PULLOVERS, vanaf 8,90
Baby-Botte schoenen ... van 23,95 voor 15,—
Schoenen maten 22 t.e.m. 24 15,—

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zanfrcoort

Voor leden komen beschikbaar de woningen:

CELSIUSSTKAAT 25
(huurprijs ƒ 122,85 per maand).

TOIXENSSTRAAT l
(huurprijs ƒ 91,50 per maand).

VAN LENNEPWEG 12-1 (2 slaapkamer
woning) huurprijs ƒ101,85 per maand).
A.J. v.d. MOCMLENSTRAAT 60-zwart
(beneden duplexwoning). (Voor gezin
van niet meer dan 2 personen).

(huurprijs ƒ 57,50 per maand).

Schriftelijke opgaven, met vermelding van het
rangnummer, voor' a.s. dinsdagavond 7 uur aan
de secretaris D. van Dijk, Dr. C.A. Gerkestr. 22.

de
hoogste
ir

ARISTONA
KtV

661C 141 ,ƒ. 2398,— ,m. inruiMoor,,̂ 2-1
- ' * V- t « ' ".'_ v1> ">

Radio Peeters H.V.
•i Passkge 11 -* ' Zandvoort •*- TeL 5458
l Haltestraat 56 - Zandvoort - Tel. 3618
|: TD !h Haltéstraat 56'- Tel: 3618

Gemeente Zandvoort

Seizoen-
vergunningen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1971 gegadigden —
uitsluitend inwoners der gemeente Zandvoort -
op voor:
1. een vergunning: voor het venten of liet aau-

bicdcu van diensten;
a. op liet strand;
b. in liet dorp;

2. een vergunning- voor het innemen van een
standplaats;

3. een vergunning lot het exploiteren van één
of meer parkeerterreinen.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 5
februari 1971 ten raadhuize te hebben inge-
diend. Aanvraagformulieren zijn aldaar op de
afdeling algemene zaken, kamer 4, verkrijg-
baar. Aanvragen, welke na 5 februari a.s. bin-
nenkomen of niet op de daarvoor bestemde
formulieren zijn gesteld, worden niet in behan-

1 deling genomen.
Degenen die voor 1971 reeds een vent- of stand-
plaatsvergunning hebben aangevraagd, behoe-
ven niet opnieuw een aanvraag in te dienen.
Zandvoort, 20 januari 1971.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, A. Nawijn.
De Secretaris, J. Hoogendoorn.

Voor een meisje van 17-18 jaar hebben wij
een leuke baan als:

Telefoniste
2ij zal tevens enig typewerk moeten verrichten
Heb je hiervoor belangstelling, maak dan een
afspraak met onze lieer Warmerdam, telefoon
2541, toestel 5, of schrijf aan CORODEX N.V.,

• Noorderduinweg 48. ' ' '

Vanavond
van 20-22 uur en ook nog MORGEN, zaterdag
23 januari 1971 van 14-17 en 20-22 uur.

; Tentoonstelling
,van werk van de Zandvoortse jeugd in de aula
van de Wim Gertenbachschool.
Kom kijken ! l Toegang vrij !
Prijsuitreiking zaterdagavond 20.30 uur.

De Bijbel
Het boek der boeken

Elke week in kleur, verzamelwerk in
96 afleveringen a ƒ 1,50 per week.
In Zandvoort uitsluitend verkrijgbaar
bij: J. F. WIERTH, Genestetstr. 11.
Wederverkoper Spaarnestad.

Gevestigd te
Zandvoort

m.i.v. 15 januari 1971

J. W. v. Putten
Belastingconsulent • Accountant

Brederodestr. 61. tel. 02507-2656

'n concert
bij U
thuis..
Thuis... luisterend v.
naar uw favoriete ""
muziek

Wij hebben ze weer! de ONKYO HIFI
COMBINATIE; HIFI TUNER-VERSTERKER,
m. draaitafel,+ 2 losse boxen, voor ƒ598,—
of een HITACHI m. kg, mg, fm voor ƒ 548,-

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zahdvoort — Tel. 54S8
Haltestraat 56 - Zaridvoort - Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 '- Te|. 3618



Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M.DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf / 29.96.

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen • Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte!
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

Makelaar °e
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr, 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
Msurantiftn.

•» maaltijd In MK

SLANK
MET

Klein en groot
eten v. d. Worff'a brood

Gaathulsplein S, telefoon 2129

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

i

• Verschijnt 2 x per week

• Dus actueel

• Objectief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-

ste deel 'van het Zandvoortse

publiek.

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De Zandvoortse Courant

Telefoon 2135

Nieuwjaars
Voordeel-aktie
tot 31 januari 1971

3 halen
2 betalen
Dit betekent, dat AZEA . . .

een kledingstuk GRATIS relnlgtl

C H E M . R E I N I G E N E N M O D E L P E R S E N

Z A N D V O O R T

GROTE KROCHT 21 TEL. 2574

H E E M S T E D E
ZANDVOORTSELAAN 69 TEL. 283245

B L O E M E N D A A L
BLOEMENDAALSEWEG 61 TEL. 251867

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%.

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraai 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

en

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISK VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

G«rag»: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, Ui. 4680

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bp thuis!

Uw grote lakens voor de
zelfde goedkope prijs.

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Sohilders-

H.C. v.
Telefoon 2038

Opheffingsuitverkoop
alles moet weg!

Eddy's Textielhuis
STATIONSSTRAAT 2O

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

Boekhoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN

Adverteert In dezB courantL

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. a. Geikestzaat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage
Elektrische ontharing
Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes) ,
Manicuren • Lichaamsmassage - Speciale
cellulitis behandeling .

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Déposltalre van Blnella, een produkt van
Clba A.G. - Zwitserland.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver.,
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford. service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2526 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLENI

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

5760 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 35SP

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Zwangerschapgymnastlek
Mevr. A. Klijn. Inl.: Fahren-
heitstraat 54, tel. 2880.
Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N.V. Makelaardij 'VEMA'.
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.
HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
lx ƒ 150,- en 10x f48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

De echte lux* VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel, 4012
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ZANDVDORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

$por ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

* Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

jeugd aan het woord
in aula w. gerfenbachschool
Onder auspiciën van de Culturele Kring
't Helm werd van 21 tot en met 23 januari
j.l. in de aula van de Wlm Gertenbach-
school een eksposltie gehouden van werk
van zandvoortse jongeren onder het motto:
'Jeugd aan het Woord' 1971.

Zoals de voorzitter van 't Helm, de heer J.
H. Hanrath, zaterdagavond bij de prijsuit-
reiking mededeelde, had de jury, bestaande
uit mej. Ariên en de heer Reint de Jonge,
zich zeer nauwgezet van haar taak gekwe-
ten en eerst na uren van beraad konden de
prijswinnaars worden aangewezen. De heer
Hanrath bracht dank aan hefhoofd van de
Wim Gertenbachschool, de heer C. M. J.
Sinke en zijn staf voor het beschikbaar stel-
len van de school, aan zijn medebestuurs-
leden mevrouw Smit en de heer Klomp en
in het bijzonder aan Hans Vader voor de
geslaagde wijze waarop hij de tentoonstel-
ling had ingericht. Zeven en vijftig jeugdige
kunstenaars hadden werk ingestuurd, vier-
en twintig werden met een eervolle vermei-
ding of een geldprijs beloond. Beurtelings
mochten de gelukkigen uit handen van de
hr. Hanrath hun prijs en een bemoedigend
woord in ontvangst nemen. Het was wel
jammer dat de dokumenten, behorende bij
de eervolle vermeldingen, nog niet waren
uitgetypt. Bij het vele werk dat het organi-
seren van een dergelijke ekspositie met zich

DE WOEDE
VAN EEN REDAKTEUR
De redakteur van het Zandvoorts Nieuws-
blad Is verbolgen over het feit dat wij in
ons nummer van j.l. dinsdag een vraagge-
sprek met het hoofd van de kustwacht van
Zandvoort hebben gepubliceerd, dat eerder
in het Haarlems Dagblad was afgedrukt.
De redakteur van het nieuwsblad, tevens
korrespondent van het HD, had er nog wel
zo zijn best op gedaan -en nu moest hij
tot zijn 'verbazing' vaststellen dat het be-
wuste vraaggesprek door ons was overge-
nomen. Tot overmaat van smart had hij het
interview niet gelijk met het HD in het
nieuwsblad kunnen afdrukken in verband
met plaatsgebrek. Allemaal narigheid en el-
lende die moest worden gewroken met een
ferm artikeltje aan het adres van de Zand-
voortse Courant in het nieuwsblad van j.l.
vrijdag.

Naar de mening van de nieuwsbladman
maakt de redakteur van de Zandvoortse
Courant 'zich meermalen schuldig aan der-
gelijke knippraktijken, die hem niet verbo-
den kunnen worden, omdat hij steeds de
bron vermeldt, doch wel een zeker journa-
listlek onfatsoen openbaren'. Wat wij in de
toekomst t.b.v. de Informatie van onze Ie-
zers ook zullen knippen uit andere bladen,
dergelijke stijlbloempjes zullen we hen be-
sparen. Het is overigens een in de journa-
listlek geoorloofd gebruik dat een krant
haar lezers op de hoogte stelt wat andere
bladen over een bepaald onderwerp schrij-
ven, mits de bron van de publikaties wordt
vermeld. De redakteur van het nieuwsblad
weet dit ook wel en is zo goed vast te
stellen dat wij aan deze voorwaarde steeds
voldoen.

Maar als het de man bekend is dat wij
de spelregels In acht nemen, wat wil hij
dan?

Aan het slot van zijn slecht gespeelde
verontwaardiging over ons journalistiek on-
fatsoen komt de aap uit de mouw, wanneer
hij opmerkt: 'En dat ('dat'Isred.Zvt. Crt.),
maakt zich dan nog druk over onze mede-
werkers. Wat dit laatste betreft, blijven wij
graag baas In eigen huis'.

Zo, het Is er, via een omweg, eindelijk
uit. Het zit de redakteur van het nleuws-
blad nogal hoog dat In de Zandvoortse
Courant kritiek Is geleverd op een medewer-
ker van het Zandvoorts Nieuwsblad, die we-
gens zijn antl-semletlsche e'n pro-natlonaal
socialistische artikelen voor en tijdens de
tweede wereldoorlog kort na de bevrijding
een schrijfverbod voor twintig jaar kreeg
opgelegd. Na het verstrijken van deze pe-
rlode heeft de redakteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad de kolommen van zijn blad voor
de betrokken persoon opengesteld. De re-
dakteur van het nieuwsblad is van mening
dat wij het politiek verleden van deze steen-
des-aanstoots nu maar met de mantel der
liefde moeten bedekken. Wie dat niet doet
— en wij doen dat niet — riskeert de
toorn van de nieuwsbladman.

Wij wensen de redakteur van het Zand-
voorts Nieuwsblad verder veel sterkte met
zijn pogingen om baas In eigen huls te blij-
ven. Wij zien het nieuwsblad tenslotte Me-
ver In zijn handen dan in die van de be-
treffende medewerker.

MILITAIRISME
IN VREDESNAAM
Op uitnodiging van de afd. Zandvoort van
de NCVB zal ds. N. Korenhoff uit Heem-
stede a.s. vrijdag 29 januari een inleiding
houden over 'Militairisme in vredesnaam'.
De bijeenkomst vindt plaats in de Calvijn-
zaal van de geref. kerk en begint om 19.45
uur.

meebrengt had het typen van acht doku-
menten toch niet zoveel uitgemaakt.

De prijswinnaars zijn:

Eervolle vermeldingen:
Carolien de Jong, sieraden; Ingrid Loog-
man, schilderijen; Adriaan Goossens, beeld-
houwwerk; Tim Zwemmer, schilderen; Paul
Robbers, tekenwerk; Dirkje v.d. Nulft, te-
kenwerk; Daniël Visser, tekenwerk en Oli-
vier v_an Tetterode, tekenwerk.
5e prijs, f 5,—:
Nora Borst, tekenwerk; Rietje Buijze, teken-
werk en naaldkunst; Marjolein Hoefnagel,
tekenwerk, poppen, hout; Winston Harms,
tekenwerk en Dick Heijnen, metaalbewer-
king.
4e prijs, ƒ 10,-:
Carla van der Kruk, handvaardigheid; Maike
Wit, akwarellen; Paul van der Mije, foto's;
Maria Tillmanns, schilderijen en foto's en
Annemarie van Leeuwen, naaldkunst.
3e prijs, f 25,—:
Frans van Loon, foto's en plastieken; Jan
van Tetterode, linosnedes en Julie Smit, te-
kenwerk.
2e prijs, ƒ50,—:
Annelies Faber, tekenwerk.
Ie prijs, f 100,—:
Peter J. v.d. Klugt, tekenwerk en Maria
Tuerlings, akwarellen.

Op de tentoonstelling viel bijzonder mooi
werk te zien en het is verbluffend hoe veel-
al jonge kinderen zo bewust hun gevoelens
tot uiting weten toe brengen, zowel in kleur
als in vorm. En als we dan een greep mo-
gen doen willen we de prachtige, warme
kleuren noemen waarmee Maike Wit haar
akwarellen bracht. De twee figuurtjes tegen
een rood-oranje achtergrond van Jan Alders,
de pop van Marleen van Ha'aster en die van
Hillegonde Brugman, de fraaie kleuren van
de vier viltfiguren van Carla van der Kruk
en de vorm van haar lichtblauwe kikvors.
Het meisje in de wei met haar klompen en
penig spriethaar, van Marjolein Hoefnagel.

En omdat er zoveel moois was is het ver-
heugend dat een selektie uit deze tentoon-
stelling opnieuw wordt geëksposeerd en
wel van 30 januari tot en met 6 februari
a.s. in Galerie Eijlders aan de Haltestraat.
Een geheel nieuwe jury zal de inzendingen
dan beoordelen. Misschien komen er dezelf-
de, misschien ook nieuwe prijswinnaars uit
de bus. Maar iedere deelnemer zal de vol-
doening smaken dat zijn werk in een echte
galerie werd tentoongesteld) Kr.M.

HANNIE SCHAFTSCHOOL
BESTAAT 50 JAAR
Op 15 december van het afgelopen jaar
bestond de Hannie Schaftschool aan de
Heerenstraat vijftig jaar. Deze maand gaat
de school met een aantal manifestaties het
halve eeuwfeest vieren. Op donderdag 28
januari a.s. wordt in het Verenigingsgebouw
'De Krocht' een feestelijke bijeenkomst ge-
organiseert! voor oud-leerlingen, die voor
1960 de school verlieten. In de lokalen van
de jubilerende school wordt op zaterdag 30
januari a.s. een instuif-avond gehouden voor
oud-leerlingen, die voor 1960 afscheid na-
men. Tenslotte is een officiële ontvangst
van autoriteiten en belangstellenden in voor-
bereiding.

Eind 1920 werd de school, onder de
naam school D in gebruik genomen. Kort
na de bevrijding in '45 werd de naam van
de school omgedoopt in Hannie Schaft-
school, de naam van een verzetstrijdster
die in het laatste oorlogs- en bezettings-
jaar door de duitsers werd gefusilleerd.

DUYSTERGHAST
IN VOORMALIG
KIEFER-HOTEL
Tussen de eigenaar van hotel Kiefer aan de
zuid-boulevard en het bestuur van sociëteit
Duysterghast is overeenstemming bereikt
over de overname van de inventaris van het
bedrijf. Duysterghast heeft het pand voor
vijf jaar gehuurd. Na een verbouwing zal de
sociëteit in het voorjaar de deuren van het
nieuwe onderkomen voor de leden openen.

5e STRANDLOOP
OP 21 FEBRUARI A.S.
Op zondag 21 februari organiseert onze
plaatsgenoot K. J. Koper in samenwerking
met RTC Olympia voor de vijfde achtereen-
volgende keer de Strandloop Zandvoort. De
veteranen en junioren starten voor de 4 km
afstand om 14.00 uur in de Bakkerstraat
(zijstraat van de Kerkstraat). Om 14.15 u.
valt het startschot voor de 8 km afstand
voor senioren in de Kerkstraat. De finish
van beide afstanden is het strand voor de
Rotonde, ledere deelnemer(ster) die de
strandloop volbrengt ontvangt een herinne-
ringsmedalje. Inschrijving kan geschieden
bij de heer K. J. Koper, Van Lennepweg
38-4 tegen betaling van ƒ 2,— p.p. alle
kategorieën. Tevens tot en met 1 februari
a.s. door overschrijving of storting op giro-
nummer 8328 t.n.v. de Amrobank Haarlem
ten gunste van de Amrobank Zandvoort.
Op het strookje invullen: K. J. Koper, inzake
strandloop. Op de dag van de strandloop
kan men zich voor deelname vanaf 10.00
uur op de Rotonde laten inschrijven.

In verband met het samenvallen van de
Strandloop Zandvoort en de plaatselijke
karnavalsviering zullen de startschoten wor-
den gelost door prins karnaval Buus IV van
sport tot duysterschar in hoogst eigen per-
soon.

probleemrijders
vormen gevaar op de weg
Duizenden auto-ongelukken worden veroor-
zaakt, omdat de bestuurder op de een of
andere manier geïrriteerd, gespannen of
overgeprikkeld is. Volgens deskundige
schattingen hangt niet minder dan 80 %
van alle auto-ongevallen met zulke irritaties
samen; ergernis, ongeduld, vijandigheid,
nerveusheid, angst. Deze en andere emoties
brengen de bestuurder tot handelingen die
hij in rustiger ogenblikken niet zou begaan.

Probleemrijders zijn tienmaal zo gevaar-
lijk als probleemdrinkers. De ongevalsfre-
kwentie hangt in grote mate van de per-
sponlijkheid van de bestuurder af. Dat blijkt
uit een onderzoek onder 30.000 bestuur-
ders van motorvoertuigen in de Ver. Staten

Alle ongevallen van de laatste zes jaar
werden onderzocht. 4% van de bestuurders
was in 36% van de totale ongevallen be-
trokken. Deze 1200 bestuurders hadden 15
maal zoveel ongevallen als de gemiddelde
autobestuurders. Er zijn chronische 'acci-
dent repeaters' en nader onderzoek toont
meestal aan, dat iets met het zenuwgestel
of gemoedstoestand niet in orde is.

Het tijdschrift Arts en Auto deelt deze
gegevens mede, die ontleend werden aan
buitenlandse bronnen. De vraag is nu hoe
men ongevallen, door nervositeit veroor-
zaakt, kan vermijden. Aan de hand van de
gemaakte studies wordt nu het volgende >je-
konkludeerd.

Ter vermijding van deze ongevallen, die
ten gevolge van spanning ontstaan' zijn
enkele hoofdregels opgesteld. Let erop of
u in het verkeer met een nerveuze bestuur-
der te doen heeft. Let erop of hij in het
verkeer te dicht achter u rijdt, of hij niet
op de verkeersborden let, of hij u bij het
passeren opzettelijk wil hinderen. Geef hem
gelijk en wel onverschillig of u 'in uw recht'
bent of niet. Probeer helemaal niet hem

betere manieren bij te brengen. Hij kent de
regels en voorschriften net zo goed als u,
maar er valt niet met hem te praten, dat
ligt aan zijn nerveuze instelling. Hij is ge-
vaarlijk, niet u — geef hem gelijk.

Wanneer het u opvalt dat u de laatste
tijd vaker bij kleine ongevallen betrokken
bent dan voorheen of dat u vaker 'bijna'
een ongeval heeft dan is het beter uw
huidige rijtechniek aan een onderzoek te
onderwerpen. Misschien hangen gebeurte-
nissen (thuis of in uw werk) daarmee sa-
men, dat uw nerveusheid u aanleiding geeft
iedere wagen op het trajekt in te halen of
dat het u nerveus maakt, wanneer een ver-
keersbelemmering enige nodeloze minuten
vertraging geeft.

Kontroleert u de -bijzonderheden van uw
rijden en trek de les uit wat u daarbij
vindt. Rijd niet wanneer u zich juist in
een opgewonden stemming bevindt, indien
dat te vermijden is. Maakt u liever eerst
een kleine wandeling om afstand van de
problemen te nemen of probeert u een ma-
nier te vinden waarop alle ergernis, zorg,
wanhoopsangst worden verholpen. Dat kan
u een beetje tijd kosten, maar u behoudt
misschien uw leven en uw gezondheid. Wen
eraan iets langzamer te rijden juist wan-
neer men opgewonden is — niet 100 of
120 km op een autobaan, zoals u dat in
het algemeen gewend was, maar slechts 90
of 70 km en bewust en met opzet en
konsekwent.

Laat ook bewust een grotere tussenruim-
te tussen uw wagen en die van uw voorgan-
ger dan anders en wees dubbel voorzichtig
bij kruisingen. Tenslotte, wees op dagen dat
u zich. nerveus, opgewonden voelt, dubbel
hoffelijk en attent in het verkeer, ook wan-
neer het u juist in zulke dagen bijzonder
moeilijk valt. Dat draagt het zekerste bij
uw opgewonden zenuwen weer tot de nor-
male funktie terug te brengen. Ziedaar en-
kele wijze lessen die ontleend zijn aan het
tijdschrift Arts en Auto.

AGENDA

EERSTE BIJEENKOMST
GEMEENTERAAD IN '71
Hedenavond komt de zandvoortse gemeen-
teraad om 20.00 uur voor de eerste keer
In het nieuwe jaar in openbare vergadering
bijeen. Na de gebruikelijke nieuwjaarsrede
van de voorzitter van de raad komen de
volgende onderwerpen aan de orde:

2. Notulen van de vergadering gehouden
op 14, 21 en 22 december 1970.

3. Ingekomen stukken.
4. Benoemingen, enz.
5. Begrotingswijzigingen.
6. Pré-advies inzake brief K. J. W. van

den Broek over rechtskundige bijstand
in ontruimingsprocedure.

7. Uitbreiding sportschool Buchel.
8. Slopen perceel Duinstraat 3.
9. Slopen perceel Bakkerstraat 6.

10. Vernieuwing betegeling rijwielpad langs
Zandvoortselaan.

11. Instellen beroep tegen uitspraak recht-
bank in zaak-Pasco.

12. Verlenen bijdrage in ontwikkeling bran-
dingsvaartuig.

13. Garantie hypothekaire .lening.
14. Verlenging ontruimingstermijn onbe-

woonbaar verklaarde woning.
15. Vaststelling bedrag per leerling mate-

riële eksploitatiekosten openbare scho-
len voor glo voor 1971.

16. Voorschot vergoeding kosten instand-
houding bijzondere scholen voor basis-
onderwijs over 1971.

17. Vaststelling getal wekelijkse lesuren in
1971 betreffende het vakonderwijs.

18. Voorschotten gemeentelijke vergoedin-
gen eksploitatiekosten bijzondere kleu-
terscholen over 1971.

19. Aanvraag eks art. 72 der lager onder-
wijswet 1920 (Beatrixschool).

20. Intrekking verordening ombouw en in-
ruil gastoestellen.

21. Aanleg hoofdbuizen gas en water.
22. Herziening Reglement van Orde voor

de vergaderingen van de raad.
23. Nemen van een besluit omtrent het

voorstel van de heer N. J. Jansens in-
zake de verlaging van de voor 1971
geraamde opbrengst van de straatbe-
lasting met 1%, waaromtrent in de vo-
rige vergadering de stemmen hebben
gestaakt.

24. Pré-advies inzake een brief van F. Huis
in 't Veld over huisvestingsaangelegen-
heid.

25. Salariëring gemeentepersoneel per 1
januari en 1 april 1971.

26. Aanvraag eks art. 50 der kjeuteronder-
wijswet (centrale verwarming Williel-
mina-kleuterschool.

27. Garanderen geldlening t.b.v. de Stich-
ting Nieuw Unicum.

28. Huurverhogingen per 1 juli 1970.
29. Rondvraag.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TOEGANGSKAARTEN
WATERLEIDINGDUINEN
DUURDER
De gemeente Amsterdam, eigenaresse van
de waterleidingduinen ten zuiden van Zand-
voort, heeft besloten het tarief van de dag-
kaarten voor de AW te verhogen van één
tot twee kwartjes. Verder besloten b en w
van de hoofdstad de persoonskaarten die
voor een jaar gelden van f 2,50 op ƒ 3,—
en de volgkaarten van ƒ1,— op ƒ 1,25 te
brengen. De gezinskaarten zijn met twee
kwartjes verhoogd en kosten thans ƒ 6,50.
Het ministerie van ekonomische zaken heeft
de prijsmaatregel inmiddels goedgekeurd.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslag woensdag 20 januari:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 1—CIOS 3—1
Uitslagen zaterdag 23 januari:

Kenn.land 5—Zandv.m. 2 2—3
A-pupillen:

Zandv.m. 1—Haarlem 1 2—3
Zandv.m. 5—DCO 6 3—2
Zandv.m. 6—RCH 6 4—1

B-pupillen:
Zandv.m. c—RCH c 2—O

Uitslag zondag 24 januari:
Alje kompetitiewedstrijden afgelast.
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 1—Beverwijk 1 5—2



HIER ZUN DE

GROTE
TUBE

niet totale faodemprfjzen!
die U nfet mag missen l

LITERBUK

ZEER FUN
dus die lekkere zoete

waar we zoveel van verkopen

WIT HEEL POND
BRUIN OF
GEEL

gesneden
en verpakt

ddk boerenbruin

DUS...
niet alleen
woensdag en
donderdag
maareen
WEEK LANG'

KAM

Hu ! ! ! w>ot> Ucfa/t
'M E D I N A' kocht 5000 ROLLEN 1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektic goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD FE
NYL Fpance tapijt 400 br>. v.a. f59.95

'M E D I N A', Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023 - 266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, tel. 023 - 317665

AMSTERDAM, Albert Cuypstraat 175-179, tel.020 - 764025)764026

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder extra
kosten, met grote stalen kollektics bij U aan huis.
Bel één van bovenvermelde nummers.

Algehele opruiming
10 TOT 50% K O R T I N G BIJ:

Eddy's textielhuis
STATIONSSTRAAT 20 - ZANDVOORT

Pruiken.
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29.95

Maak een telefonische afspraak met

HAAR1NSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566

Behandeling in privé-sfeer.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 23 januari:
Vriendschappelijk
B-junioren:

TZB 1-SCA 1 0—1
C-junioren:

TZB 1—SCA 1

FAMILIEBERICHTEN

4—3

3—3
3—3
0—1
1—1

5—3

Uitslagen zondag 24 januari:
Vriendschappelijk:

TZB—Nicolaas Boys
TZB 2—Nicolaas Boys 2
TZB 3-Nicolaas Boys 3
TZB 4-Nicolaas Boys 4

A-junioren:
TZB 1—Terrasvogels 1

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edirh
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLENI

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 35~"
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatwea 122, Haarlem

Heden overleed in volle vrede, onze
lieve zorgzame Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder

AALTJE PAAP
Weduwe van Pieter Keesman

m de ouderdom van 83 jaar.

Haarlem:
Fam. M. Keesman

Zandvoort:
Mevr. H. M. Keesman-van Dam
Fam. A. Keesman
Fam. A. Keur-Keesman
Fam. A. van Breukelen-Keesman

Heemstede:
Fam. A. Koper-Keesman

Zandvoort:
Fam. W. Bol-Keesman

Zandvoort, 24 januari 1971
Tollensstraat 37

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Bezoek
aldaar maandagavond van 7.30—8
uur en dinsdag van 3—4 uur en van
7.30—8 uur n.m.
De teraardebestelling zal plaatsvin-
den woensdag 27 januari te 1.00 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek vanaf de Rouwkamer circa
12.45 uur.

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort'
Aangesloten bij de Ned. Microvoetbal Bond

Vanavond worden in hotel Keur team-
wedstrijden gespeeld tussen Zandvoort en
Amsterdam '70. De amsterdammers be-
schikken over een sterk team met o.m. in-
ternational W. Kwast. Het zandvoortse A-
team zal bestaan uit J. Bloem, J. Kerkman
en A. en F. Roskam. Verder zal een B-
en jeugdteam de strijd aanbinden met de
amsterdammers. Aanvang 20.15 uur.

Gisteren werd een begin gemaakt met de
kwartfinales van de bekerwedstrijden,
waarvan de nrs. 1 en 2 mogen deelnemen
aan de distriktsbekerwedstrijden.

Het duel in poule B tussen P. Koning en
F. Roskam eindigde met een 2—O over-
winning voor P. Koning. F. Roskam ver-
sloeg m deze groep J. Bloem. Van de wed-
strijd J. Bloem—P. Koning zal afhangen
wie zich voor de tweede ronde plaatst.

In groep C zullen A. Roskam en J. Kerk-
man moeten uitmaken wie in de halve fi-
nale zal mogen spelen.

OPRUIMING
Laatste 3 dagen

DONDERDAG 28, VRIJDAG 29, ZATERDAG 30 JANUARI

MANTELS • MANTELPAKKEN
JAPONNEN
DEUX PlèCES (óók grote maten)

PER STUK NU

Lady's Shop Bentveld
ZANDVOORTSELAAN 371 Bentveld
Tel.: 023-242313

f49,50

Bij stoplichten
Gar. Flinterman

Gevr.: woonruimte a.s. echt-
paar met kind. Br. ond. nr.
601 bur. Zandv. Crt.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bei dan 2213. Wij
komen direkt!

Duitse familie zoekt te

ZANDVOORT
voor de mnd. juli woning
of flat. Br. ond. nr. 603
bur. Zandv. Courant of tel.
2525.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 Jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor f 595,-; of
lx f 150,- en 10 x ƒ48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

ZANDVOORT-ZUID
Gevr.: woning met 2 slp.k.,
mnd. mei. Br. ond. nr. 602
bur. Zandv. Courant of tel.
2525.

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, tel.
02520- 15116.
VERMIST sinds donderdag
21 jan. Wie heeft mijn Sia-
mese kater gezien? Ellen
Kuyl, Koninginneweg 41, te-
lefoon 4190.

UITVERKOOP
HANDELSONDERNEMING

De Dumper
Tel 02507-4660, Boul. Barnaart/hk Trompstraat

HEEFT WEER NIEUWE KOOPJES:
AUTO-COATS met borgvoering en kraag, van de
Stylegroep Groningen, winkelprijs ƒ 169,—;
nu ƒ59,90.
100% wollen HERENJASSEN met zijde voering,
van de Stylegroep Groningen, winkelpr. ƒ 189,90;
nu f 69,90.
Laatste jersey DAMESPANTALONS, winkelprijs
ƒ 59,90; nu ƒ 29,90.
Laatste WOLLEN PAKJES, winkelprijs ƒ64,90;
nu ƒ 32,90.
Laatste wollen DAMESTRUIEN, winkelpr. ƒ 29,90;
nu ƒ 15,90.
SJAALS, 2 meter lang, in 6 kleuren, winkelprijs
ƒ 11,90; nu ƒ6,90.
Laatste jersey BROEKPAKKEN,
winkelprijs ƒ 89,90; nu ƒ 39,90.
TUNIEKPAKKEN, winkelprijs ƒ 79,90; nu ƒ 39,90.

EN NOG VELE ANDERE KOOPJES!!

O O K V O O R U W

A.O.W. en A.W.W,
N A A R D E

N U T S S P A A R B A N K
W E S T N E D E R L A N D
MET HET UNIEKE VOORDEEL VAN

Dagelijkse renteberekening
KANTOOR ZANDVOORT: Grote Krocht 38, tel. 3039
G E O P E N D : maandag t/m vrijdag van 9-1 en 2-5 uur; bovendien vrij-
dagsavonds tot 7 uur.

Standplaatsen rijdend bijkantoor:
FLEMINGSTRAAT: dinsdag en vrijdag van 9-10 uur
HUIS IN DE DUINEN: donderdag van 3-4.15 uur
NIEUW UNICUM: donderdag van 4.30-5.30 uur
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

eerste raadsvergadering in '71
duurde tot diep in de nacht
Afgelopen dinsdag kwam de zandvoortse
gemeenteraad voor de eerste keer In het
nieuwe jaar bijeen voor de behandeling van
een 29 punten tellende agenda. Het werd,
mede door de uitvoerige behandeling van
de Ingekomen stukken, weer een langdurige
zitting. De raadsvergadering die 's avonds
om 8 uur begon eindigde. 's nachts om
kwart voor een. Daarna vergaderden me-
vrouw en de heren nog verder achter geslo-
ten deuren.

den gemaakt, levendig voorstellen. Dat heb- via de belastingbetalers van onze gemeen
ben wij wel in de voorbije oorlog ondervon- te. Erg pijnlijk.
den, zei hij. En hij citeerde een uit zijn De hr. ATTEMA had een geheel andere
hart gegrepen artikel uit de Volkskrant van mening. De tendenz van het betoog van de
zaterdag j.l., waarin gesteld werd dat de . . . . . . .

Nadat de voorzitter van de raad, burge
meester A. Nawijn, zijn gebruikelijke nieuw nrric . , ,
jaarsrede had afgestoken - waarvan u de L.OG°S haar had

belangrijkste punten elders in deze kolom- zicn at ot ae

men vindt — beantwoordde de heer ZOET

waarin
bevolking recht heeft op informatie omtrent
de strekking en de methode van deze volks-
telling en over de waterdichtheid. De priva-
cy van de mens is hier in het geding. En
dat schijnt LOGOS begrepen te hebben.
Spr. besloot met de nadrukkelijk uitgespro-
kerf wens dat in ieder geval geen enque-
teurs worden ingeschakeld, die in de laat-
ste oorlog een vijandige houding ten op-
zichte van ons volk hebben aangenomen.

Mevr. HUGENHOLTZ zei dat de brief van
aangesproken. Zij vroeg

regering, die deze volks-tel-
ling heeft opgedragen, de konsekwenties

(pvda)'de burgemeester in bijzonder vrien- er^van wel overziet. Er wordt met ƒ 500,--
délijke" bewoordingen, zodanig vriendelijk
dat hij zich zelfs herinnerde dat het gezin
van de burgemeester met een schoonzoon
was verrijkt!

En toen was de vriendelijkheid er — al-
thans bij de raad — plotseling af, bij
het punt 1-c van de ingekomen stukken.
Jawel, de stukken vlogen er af. Dit punt
behelsde een klacht van een ingezetene on-
zer gemeente, mevr. J. M. C. Sauveplanne-
Peuschgens, die hinder ondervond van het
lawaai uit de Adonisbar. Bijna niemand
scheen er iets voor te voelen dit schrijven
zo maar 'voor kennisgeving' aan te nemen,
zoals de voorzitter suggereerde. Integen-
deel, de hr. JANSSENS (inspr. nu) wilde
deze aangelegenheid nog wel eens in een
besloten zitting behandeld zien, bijvoor-
beeld vanavond.

De hr. ATTEMA (vvd) wilde het graag
aan de agenda toevoegen, kennelijk met de
bedoeling er over te diskussiëren.

Maar toen kwam de hr. KOK (azb) met
een heel andere kwestie. Deze zaak had al
eens eerder gediend in een besloten zitting,
waarbij hij niet aanwezig was en later had
hij notabene van buitenstaanders vernomen
wét er in die besloten zitting besproken
was. Er was toen zelfs nog zeer nadrukke-
lijk geheimhouding opgelegd, wat nauwe-
lijks noodzakelijk is bij besloten raadszit-
tmgen. De hr. KOK verklaarde dan ook
met nadruk dat hij niet van plan was ooit
nog aan 'besloten zittingen' deel te nemen,
omdat de zin hiervan hem volkomen ont-
ging.

De hr. JANSSENS haakte hierop onmid-
dellijk in: 'Wat doen we nu?'. Hij vond het
een verschrikkelijk onaangename zaak en
hij zou eigenlijk niets liever willen dan de
naam van de bedrijver van deze euveldaad

gedreigd bij niet beantwoorden van
de vragen. Waar blijft hier de menselijke
vrijheid? Zij wilde dat er geen inwoners
van déze gemeente als enqueteurs zouden
optreden in Zandvoort.

VOORZITTER had hier een uitvoerig ant-
woord op, hetgeen er op neerkwam dat hij
van mening was dat de overheid op een be-
paald tijdstip behoefte heeft te weten hoe
de vlag er voor staat met de huidige be-
volkmg. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld een
bepaalde verkeerde ontwikkeling — op welk
gebied ook — in betere banen leiden? Het
kan nuttig zijn om allerlei gegevens, over
medische-, sociale- en wetenschappelijke
doeleinden te verzamelen, waardoor men
een beter inzicht verkrijgt over de verhou-
dingen in onze bevolking. Terecht wordt ge-
steld — aldus voorzitter — dat men moet
oppassen voor misbruik. Dat hebben we na-
tuurlijk geleerd van de vorige oorlog. Onze
taak is eenvoudig: baas te blijven in eigen
huis en de burgers beschermen tegen na-
delen.

Ook de burgemeester had waardering
voor de stijlvolle wijze, waarop LOGOS de-
ze netelige zaak had aangepakt. Hij weer-
sprak echter dat de aard van de vragen een
inbreuk zou zijn op de privacy van de
mens. Spr. zegde toe dat in het Gemeente-
blad van a.s. februari uitvoerige informatie
over deze kwestie zal worden gegeven.

Mevr. HUGENHOLTZ wilde toch nog
graag weten of er tellers uit de gemeen-
te in Zandvoort worden aangesteld. Dit
leek haar onjuist.
VOORZITTER antwoordde dat tellers van
buiten de gemeente natuurlijk een ondoen-
lijke zaak was.

De heer Brune, chef van de afdeling bur-
gerzaken, vat deze taak zeer serieus op

heer Janssens, aldus deze afgevaardigde,
is ook algemeen geldend in het dorp onder
het publiek, dat denkt dat het gemeentebe-
stuur toen maar wat raak heeft 'gerot-
zooid'l Maar zo is het niet!

Ten opzichte van de zaak waar het hier
om gaat — het Saturne-kansspel — is de
verordening op de vermakelijkheidsbelas-
heffing 1945 toegepast. Onder deze belas-
ting vallen: alle toegangsgelden en de ver-
makelijkheden zelf. (o.a. spelen en wed-
strijden). Spr. was van mening dat hier ze-
ker niet ten onrechte belasting was ge-
ind, omdat 'Saturne' als een spel werd be-
schouwd. Het viel dus eenvoudig onder de
verordening van 1945, die toen geldend
was. Spr. was er van overtuigd dat het
beroep bij het Gerechtshof te Amsterdam
juist was en in het belang van de gemeen-
te.

Nadat de heer AUKEMA (pvda) had op-
gemerkt dat het betoog van de hr. Jans-

sens tendentieus was geweest, zei de heer
ATTEMA ter toelichting, dat een afkoop-
som een normale zaak is, want het is on-
doenlijk voor de gemeente-ontvanger of zijn
medewerkers steeds 'ter plaatse' de toe-
gangsprijzen en de inleg te kontroleren.

De hr. KOK had het raadsbesluit, waar-
in deze afkoopsom werd vastgesteld, ge-
mist, zei hij. Het kollege van toen heeft
kennelijk zonder raadsbesluit gehandeld.

VOORZITTER stelde lakoniek vast dat b
en w de geldende belasting-verordening
moeten toepassen, waar geen raadsbesluit
aan te pas komt.

Hij sprak zijn waardering uit over het be-
toog van de heer Attema, waarvan hij zei
dat deze precies de kern van de zaak had
aangesneden. Er is niets onrechtmatigs ge-
beurd. De gemeente heeft gewoon een
rechtsgeldige verordening toegepast.

Wethouder KERKMAN lichtte nog toe
dat het, de taak-is van een gemeente-ont-
vanger de heersende bepalingen c.q. yeror-
denmgen te handhaven, m overleg en in sa-
menwerking met de wethouder van finan-
ciën. Er is een redelijke afkoopsom bedon-
gen. Toen indertijd bij 'Dolfirama' een af-
koopsom van ƒ 40.000,— werd bedongen,
was de raad het er mee eens. Spr. zei dat
de heer Janssens niet alleen tendentieus,
maar ook insinuerend was geweest, omdat
hij had gezegd dat de wethouder van toen
de wet verkrachte.

Men tilde er verder niet zwaar aan en
tenslotte werd het voorstel van b en w (in
beroep gaan bij het Gerechtshof te Amster-
dam) met 12 tegen 4 stemmen aangeno-
men.

(Lees verder op pagina 2)
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felle kritiek van burgemeester
op wegenbesluit van prov. staten

In zijn nieuwjaarsrede aan het begin van de
gemeenteraadsvergadering van afgelopen
dinsdag heeft burgemeester A. Nawijn felle
kritiek geleverd op de vorig jaar door Prov.
Staten vastgestelde oost-west verbinding
benoorden Aerdenhout. Deze naar schat-

Het staat intussen vast, vervolgde de bur-
gemeester, dat de gemeenten wier belan-
gen door dit streekplan-besluit in zo ern-
stige mate worden onderschat en daardoor
benadeeld, niet zullen kunnen berusten in
die situatie en alles in het werk zullen moe-
toen stellen om het onheil te keren. Zij heb-
ben zich na het Staten-besluit daartoe
reeds gewend tot de Kroon, met het gemo-
tiveerd verzoek te willen bevorderen, dat de
minister op grond van de wet een aanwij-
zing doet uitgaan aan de Staten om t.a.v.
de oost-west verbinding het streekplan te
herzien.

Hopelijk zal in 19^1 meer bekend worden
over deze aangelegenheid, zei de heer Ma-
wijn.

Voorzitter kondigde in zijn nieuwjaars-
rede aan dat de toegezegde investerings-
nota in de eerstvolgende raadsvergadering
aan de orde zal worden gesteld. Daarbij
zal dan tevens in beschouwing worden ge-
nomen, welke de gevolgen en mogelijkhe-
den zijn van de nieuwe wet tot wijziging

zeer zeker geen misbruik zal worden be-
vorderd.

De heer FLIERINGA stelde voor het
ambtenarenkorps van Haarlem en Zandvoort
te ruilen, maar de hr. ZOET ontzenuwde
het effekt van deze maatregel, door op te
merken dat iedere envelop op de sekreta-
rie wordt geopend, zodat je toch weer bij
je 'eigen ambtenaren' terecht komt.

De heer FLIERINGA tenslotte kreeg de
toezegging dat het kollege 'op stijlvolle
wijze' uiting zou geven aan haar waarde-
ring voor de ingezonden brief.

In de plaats van de heer H. Dousi, opzich-
ter-tekenaar 1e klasse bij de dienst van pu-
blieke werken, die per 1 juli 1970 is ver-
trokken, werd aangesteld de hr. P. A. van
Schaik te Haarlem in dezelfde rang.

Aan rnej. G. Bokma, gemeenteyerloskundi-
ge, die op 20 april a.s. de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt, werd met ingang van

zal niet de minste verbetering brengen In
de thans bestaande situatie, waarbij het naar
verkeer via de Zandvoortselaan vastloopt
in het nauwe lokale stratenplan van de ge-
meente, zei de voorzitter. 'Een rampzaliger
besluit van de Staten is nauwelijks denk-
baar', aldus de heer Nawijn.

Prov. Staten hebben het enig juiste
voor een oost-west verbinding tussen het
achterland en de kust van Zandvoort, n.l.
de traverse van de zgn. 'weg De Ranitz',
welke het doorgaande verkeer buiten de
agglomeratie Haarlem-Heemstede omvoert,
verworpen. Dit met volkomen
de goed gemotiveerde en
standpunt van de Kennemergemeenten en
Ged. Staten inzake de weg De Ranitz, be-
toogde de burgemeester. Hij noemde de
door Provinciale Staten aangewezen weg
benoorden Aerdenhout op praktische gron-
den onuitvoerbaar, 'waardoor het nog jaren

1 mei 1971 eervol ontslag verleend. De 37 zal duren eer voor Zandvoort de zo brood
jaren, die het kollege noteerde als 'bewe- nodige oplossing van het verkeersprobleem Een kommissie ter bestudering van de be-

belastingen. De heer Nawijn
verwacht dat binnen enkele weken een —

hij hoopte — gunstig antwoord van
de minister zal worden ontvangen m.b.t.
het aangevraagde kontmgent bedden voor
de bouw van een bejaardenhuis op het aan-
gekochte terrein achter de Kostverloren-
straat.

Over een spoedige realisering van de ver-
breding van de spoorwegovergang van de

tracé Sophiaweg liet de voorzitter zich pessimis-
tisch uit. De afdeling overwegbeveiliging
van de NS kampt met een ernstig perso-
neelstekort en een ekstra belast program-
ma. Hoewel de NS, volgens de heer Nawijn,
doordrongen zijn van de noodzaak van de-

negatie van ze overwegverbreding en alles zullen doen
eensgezinde wat mogelijk is, bestaat er weinig kans,

dat zij eerder dan in de loop van 1972 zul-
len kunnen beginnen. En zelfs dat is nog
niet zeker, zei de voorzitter.

De burgemeester deelde mee dat de im-
passe in het overlegorgaan van de gemeen-
ten Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort, het ISK, is overwonnen.

vernemen. Want het was duidelijk dat 'het en' hu"staa^r borg voT daTvarTzün^ *• "lm 30 miljoen gulden kostende weg v^dejepalingen inzake„gemeentere en
lek' in de gemeenteraad zelf schuilde. Ze ~~"" ~"''"" ~:-u-..:i. -1 j- u. „i _s«* j„ -...,*« ,.„u„.=,.„„ h..»..na* t.
kunnen er ons allemaal voor aanzien, meen-
de hij.

VOORZITTER: Ja, dat was zo. En deze
vond het ook een bijzonder kwalijke zaak.
Degene, die zich niet aan de kode heeft
gehouden, niet uit de besloten vergaderin-
gen te klappen, maakt zich schuldig aan
een laakbare handeling en hij zegde onmid-
dellijk een onderzoek toe.

De hr. JANSSENS (zich opwindend)
achtte het gepleegde misdrijf een grof
schandaal, waaraan de heer FLIERINGA
(inspr. nu) zich aansloot met de medede-
ling dat hij onvoorstelbaar boos was en als

'de voorzitter geen onderzoek naar deze
onverkwikkelijke zaak zou instellen, dan
zou zijn fraktie het doen.

De hr. JANSSENS voegde hier nog aan
toe: 'Dit noemen wij meineed!' En omdat
wethouder KERKMAN, kennelijk naar onge-
noegen van de hr. Janssens zat te lachen,
kreeg deze wethouder nog een veeg uit de
pan, die hem onthutst deed vragen: 'Mag
ik lachen?' Hij voegde er overigens veront-
schuldigend aan toe dat hij had gelachen
omdat de heren Janssens en Flieringa el-
kaar in de rede waren gevallen.

VOORZITTER herhaalde wat hij al be-
loofd had: 'Er wórdt een onderzoek inge-
steld.

DE VOLKSTELLING
En de brief, die de jongerengroep 'LOGOS'
aan de raad had geschreven op 8 januari
j.l., zou ook voor kennisgeving worden aan-
genomen, ware het niet dat én mevr. HU-
GENHOLTZ (vvd) én de hr. WIJNBEEK
(d'66) zich opwierpen als vurige pleitbe-
zorgers voor de gedachten van Logos, al-
thans voor de brief die deze jongeren had-
den geschreven over de op handen zijnde
volkstelling.

De hr. WIJNBEEK wilde de brief aan de
agenda toevoegen om er over te praten.
'Ja', zei mevr. HUGENHOLTZ, 'dat wil ik
ook en dan graag nul'
Het'kollege had er niet het minste bezwaar
tegen.

En toen kwam de heer WIJNBEEK met
alle grieven en achterdocht, die bij het ne-
derlandse publiek heersen over deze volks-
telling. Hij had enorme waardering voor de
waardige toon in de brief van LOGOS en

In meer dan 150 landen, w.o. Nederland,
zal in de laatste week van januari de aan-
dacht van het publiek worden gevestigd op
het feit dat nog ruim twintig miljoen men-
sen slachtoffer zijn van lepra.
Deze aktie staat in het kader van de aktie
'Wereldlepradag' die sinds 1954 jaarlijks
onder goedkeuring van de Wereldgezond-
heidsorganisatie wordt georganiseerd.
Wereldlepradag zelf zal plaatsvinden op 31
januari a.s.

Om over lepra een zo duidelijk mogelijke
voorlichting te geven, fondsen te werven en
hulp aan de ruim twintig miljoen slachtof-
fers te bieden, hebben onlangs de Neder-
landse Stichting tot Leprabestrijding en
het Nederlands Leprafonds gezamenlijk de
Stichting Wereldlepradag Nederland opge-
ncht.

Tot nu toe organiseren beide deelnemers
zelfstandige aktiviteiten in het kader van
Wereldlepradag.

Met de doelstellingen van de nieuwe
stichting hebben zich inmiddels ook de
overige nederlandse organisaties tot lepra-
bestrijding akkoord verklaard. Dat zijn de
Gastman-Wichersstichtmg (hulp aan patiên-
ten in Nederland), de Orde van St. Lazare
(algemene hulp) en de Vereniging Prote-
stants Centraal Lepra Comité Bethesda
(hulp aan leprapatiênten in Suriname).

De nu gezamenlijk georganiseerde aktie
zal worden uitgevoerd volgens mternatio
naai aanvaarde normen.

De fondsen die dit jaar door de samen-
werkende organisaties worden ingezameld,
zullen worden bestemd voor 6 projekten
van de Nederlandse Stichting voor Lepra-
bestrijding in Kenya, Uganda, Ethiopië en
Tanzania, voor 3 projekten waaraan deze
Stichting meewerkt in Kenya en Malawi, en
voorts aan het projekt van het Nederlands
Leprafonds in Columbia 'Agua de Dios'.

Tenslotte zullen ook fondsen worden vrij-
gemaakt voor hulp aan lepraslachtoffers in
Nederland en voor projekten in Indonesië,
Suriname en het voormalige Nieuw Guinea
die nu m voorbereiding zijn.

De nieuwe Stichting Wereldlepradag Ne-
derland zal ook een wetenschappelijk on-
derzoek instellen naar de ernstige sociale
gevolgen waaraan de melaatsen zich zien
blootgesteld. Een groot gedeelte van de
twintig miljoen slachtoffers wordt tot op de
dag van vandaag bedreigd met uitstoting
en isolement.

MILIEUBEHEER ONDERWERP
VAN ALTERNATIEVE DIENST
Overmorgen zal in het verenigingsgebouw
'De Krocht' speciaal aandacht worden ge-
vraagd voor het vraagstuk van het miljeu-
beheer tijdens een door Logos te organi-
seren zgn. 'alternatieve dienst', De miljeu-
deskundige E. Bartels uit Zandvoort zal een
korte inleiding houden over milieubeheer,
waarna de aanwezigen door middel van een
spel worden gekonfronteerd met de ontwik-
kelmg van de natuur voor en na het ver-
schijnen van de mens.

Na de vertoning van een dokumentaire
over milieuverontreiniging zal een diskussie
worden gehouden. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur.

De lokale Raad van Kerken te Zandvoort,
het Hum. Verbond, de vakorganisaties, de
ZRB en de wethouder van sociale zaken,
de hr. K. C. v.d. Mije, hebben hun adhesie
betuigd met deze alternatieve dienst van
Logos.

burgemeester
op kritische toer

zen diensten aan de gemeente', waren voor kan worden verkregen'.
de heer WIJNBEEK aanleiding, dit kollege De heer Nawijn zei er zich
te verzoeken er 'uitstekende' diensten van te zijn,
te maken.

'Goed', zei de voorzitter, 'maar ik vind
'uitnemende' diensten nog beter!'
Hier had de raad geen respons op en al-
dus werd besloten.

hij kon zich de gedachtengang, dat van de was voor de heer JANSSENS aanleiding op
verstrekte" gegevens ooit misbruik kon wor- *e merken dat hij dit een droevige zaak

vond. Ik moet nu meegaan — althans dat
stelt het kollege voor — in een beroep te-

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

van
dat hem zou kunnen worden voor

gehouden, dat Provinciale Staten nu een-
maal de instantie zijn, die een streekplan
vaststellen, en dat men zich naar hun een-
maal genomen besluit dient te voegen, ook
al is het anders uitgevallen dan men nood-
zakelijk acht. 'In het algemeen acht ik die
redenering juist, maar dan moet zo'n be-
sluit ook gedragen worden door waarachti-
ge overwegingen en motieven', zei de voor-
zitter.

Wanneer Provinciale Staten de weg De
Ranitz verwerpen op grond van bezwaren
tegen de aanleg van het tracé door het wa-
terwingebied van Amsterdam en de aantas-
ting van het natuurschoon van dit gebied,
dan gelden die onverzwakt ook voor de weg
benoorden Aerdenhout, die immers loopt
door het beschermd waterwingebied van de
Belangengemeenschap Drinkwatervoorzie-
ning Zuid-Kennemerland, Bloemendaal, Vel-
sen en Zandvoort en tevens gaat door het
fraaiste landschap wat men zich kan den-
ken, aldus de burgemeester.

'Gelden die motieven en argumenten dan
plotseling niet meer1?', vervolgde de heer
Nawijn zijn betoog. De stelling van de ge-
meentebesturen en van GS noemde hij van
'zuiverder aard', n.l. wanneer waterwinbe-
langen en natuurschoonbelangen voor beide
tracé's gelijkelijk in het geding zijn, hetgeen

_ . ... _ _ . . ._ onweersproken en niet voor wederspraak
gen een uitspraak van de rechtbank, waar vatbaar is, dan behoort dat tracé gekozen

In de op 1 januari j.l. afgetreden kommis-
sie voor georganiseerd overleg werden be-
noemd de nieuwe leden: mevr. Hugenholtz,
de heren Aukema en Van As. Plaatsvervan-
gend leden: de heren Keur, v.d. Moolen en
Joustra.

Een vreugdevol besluit voor de wielrijders,
die dagelijks over het zuidelijke fietspad
langs de Zandvoortselaan rijden: De zaak
wordt opnieuw betegeld. Een krediet van
ƒ 34.500,— werd hiervoor verstrekt.

TON VAN PAS
Het beroep tegen de uitspraak van de Ar-
rondissementsrechtbank te Haarlem, die
had bepaald dat de gemeente Zandvoort de
in de jaren 1964-'65 geïnde afkoopsom van
de vermakelijkheidsbeïasting van de inmid-
dels failliet gegane N.V. Exploitatiemij 'Pas-
co', moest terug betalen (ƒ 106.000,—)

stuursproblemen in Kennemerland heeft een
bewust aantal uitgangspunten geformuleerd voor

een gemeenschappelijke regeling tussen de
gemeenteraden van de betrokken gemeen-
ten. Op advies van deze studiekommissie
zullen die uitgangspunten, waarmee de kol-
leges van b en w van de ISK-gemeenten
zich volledig kunnen verenigen, in een ple-
naire vergadering van de raden ter diskus-
sie worden gesteld. Deze bijeenkomst, die
op 11 februari in Haarlem zal worden ge-
houden, zal ook voor de pers toegankelijk
zijn.

WATERGETIJDEN
HW

jan.
31 6.36
febr.

1 7.20
2 8.08
3 9.01
4 10.10
5 11.32
6 0.23

LW

2.00

2.30
3.30
4.30
5.30
6.30
8.00

HW

18.52

19.42
20.32
21.34
22.53
24.23
12.59

LW

14.30

15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30

strand
berijdbaar

10.30-16.30
berijdbaar

11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-20.30
15.00-22.00
4.30-11.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

Burgemeester Nawijn is nu ook weer niet
zo gezagsgetrouw dat hij alles wat van bo-
ven komt klakkeloos slikt. Dat bewees hij
dinsdaoavond toen hij in zijn nieuwjaars-
boodschap aan de raad een felle aanval
deed op de beslissing van Provinciale Sta-
ten inzake de verkeersverbinding met Zand-
voort.
Onze magistraat wil de redenering dat men
zich in het algemeen moet voegen naar een
eenmaal genomen overheidsbesluit best vol-
gen, mits zo'n besluit 'ook gedragen wordt
door waarachtige overwegingen en motie-
ven'. Dit laatste is nu precies hetgeen het
publiek van zijn overheid verwacht en waar-
in het zo vaak wordt teleurgesteld, om-
dat waarachtige overwegingen en motieven
in de beslissingen dikwijls ver zijn te zoe-
ken of op z'n minst genomen twijfelachtig
zijn.
Nu ook de eerste burger van Zandvoort
hiermee wordt gekonfronteerd en niet be-
reld is zich hierbij voetstoots neer te leggen,
mogen we in de toekomst van zijn kant ook
alle begrip verwachten voor kritiek die zich
richt op maatregelen en te nemen maatre-
gelen, die niet worden gedragen door waar-
achtige overwegingen en motieven. Dit be-
grip zou de kloof tussen burgerij en over-
heid aanzienlijk kunnen versmallen.

VER5TEEGE
HRLTE5TH. IS - ZFINDVOQRT

ik het volkomen mee eens ben!' Spr. vond
de houding en de gevolgde methode van
het toenmalige kollege niet goed te praten.
Een der wethouders van nu zat toen ook
in het kollege en spr. was van mening dat
een wethouder de wet moet handhaven en
niet verkrachten. In dit geval heeft het toen-
malige kollege ernstig gefaald. Z.i. is hier
geen verweer mogelijk. Uiteindelijk komt
het er op neer, dat wij de ten onrechte ge-
inde afkoopsom nu terug moeten betalen

te worden, dat het doorgaande verkeer om
de agglomeratie en om de bebouwingskern
heen leidt. Dat is, beklemtoonde de heer
Nawijn, het tracé voor de wég-De Ranitz
en dat is het tracé voor de grote ringweg
om Zandvoort. Vanzelfsprekend dienen bij
de aanleg de bedreigde belangen gewaar-
borgd te worden door geëigende voorzie-
ningen van wegenbouwkundige aard en van
landschaps-architektonische aard, zei voor-
zitter.

Z5«
Vanaf 29 januari

alle weekends weer geopend
Kerkstraat 25 Zandvoort
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stichting nieuw unicum
kreeg garantie geldlening

maaltQd In

Dit voorstel, waarover wij u in ons blad van
vrijdag 22 januari j.l, uitvoerig informeer-
den, kreeg een 'behandeling' van bijna an-
derhalf uurl Het ging hier om een garantie
ten bedrage van ƒ4.100.000,— (eenzelfde
deel zal naar alle waarschijnlijkheid door
Prov. Staten van Noord-Holland worden ge-
garandeerd.

De heer TER VEER konstateerde dat dit
een enorm projekt is, waarvan de oorspron-
kelijke bouwkosten van ƒ 7.800.000,— op-
gelopen zijn tot maar liefst 16 miljoen gul-
den) Ofschoon spr. voorop stelde dat dit
projekt m een grote behoefte voorziet, was
hij toch beducht hoe dit alles zal aflopen.
Als dit verpleegtehuis de hoogste prioriteit
heeft, komen dan andere, niet minder nood-
zakelijke projekten, niet in de knel? Spr.
dacht b.v. aan een gezondheidshuis, een
bejaardenhuis en een kultureel centrum in
Noord. Hij vestigde er met nadruk de aan-
dacht op dat de gemeente zeker moest
vasthouden aan de eis, die de kommissie
van bijstand voor financiën aldus had ge-
formuleerd: geldlening garanderen,
mits de goedkeuring van Ged. Staten de be-
sluiten tot het garanderen van leningen ten
behoeve van andere plaatselijke objekten
niet in nadelige zin zal beïnvloeden. 'An-
ders gaan we de mist in!', aldus spr. Overi-
gens vond hij ook dat de te garanderen
som van 4 miljoen tegenover hetzelfde deel
voor de provincie, buiten iedere proportie
lag.

Ook de heer ATTEMA was het volkomen
eens met de zienswijze van de heer TER
VEER, terwijl de heer KOK releveerde dat
er reeds 78 plaatsen voor zandvoortse zie-
ke bejaarden in het huis waren gereser-
veerd. Wie gaat hier voor de kosten op-
draaien? Hij deelde de vrees van de heer
Ter Veer.

De heer JANSSENS had sympathie voor
de Stichting Nieuw Unicum, maar hij was
toch wat geschrokken van dit stuk. Wij kun-
nen ons niet alles op de hals halen, meende
hij en hij vroeg zich af of Zandvoort niet
voor de toekomst zou worden geblokkeerd.
Als de garantie van de provincie niet komt,
kan ik beslist niet ja tegen dit voorstel zeg-
gen, besloot spreker.

De heer PAS (btv) verklaarde het eens
te zijn met de mening van de heer TER
VEER.

De heer FLIERINGA vestigde de aan-
dacht op de moeilijkheid, die kan ontstaan
wanneer de ziekenfondsen de genoemde 78
zandvoortse zieke bejaarden in de kou laten
staan, doordat zij wellicht dit tehuis niet
zullen beschouwen als een volwaardig ver-
pleeghuis. En hoe helpen wij die zieke be-
jaarden dan?

Voor de heer FLIERINGA stond het nog
allerminst vast dat deze kwestie tot een
goede oplossing zou worden gebracht en
hij vroeg dan ook met de meeste nadruk
die voorstel aan te houden om te onderzqe-
ken of de zieke bejaarden wel door de zie-
kenfondsen geholpen worden.

Wethouder KERKMAN deelde mede dat
de Alg. Wet Bijzondere Ziektekosten in wer-
king treedt, als dit tehuis als verpleeghuis
wordt erkend.

Ons is overigens toegezegd, hetgeen door
de heer ZOET erkend werd, dat de zand-
voortse bejaarden prioriteit genieten.

Wethouder v.d. MIJE vroeg zich af hoe
Zandvoort de kans zou krijgen deze 78 bed-
den te claimen^ jj-asai

Daar ging het de heer FLIERINGA juist
om en hij wilde daaromtrent eerst volledig
zekerheid hebben. Er is nog meer, zo zei
hij. Een demente patiënt komt er bijvoor-
beeld niet in, omdat de verpleging van der-
gelijke mensen te intensief is, waar deze
tehuizen niet op zijn ingericht. Nogmaals
drong hij er op aan dit voorstel terug te
nemen en met het bestuur van Nieuw Uni-
cum duidelijke afspraken over de voorwaar-
den te maken.

De heer TER VEER herhaalde zijn be-
duchtheid omtrent de nog komende projek-
ten in de naaste toekomst. Hij steunde
gaarne het voorstel van de hr. FLIERINGA.

De heer ZOET (die voorzitter van de
Stichting is) trachtte de bezwaren van deze
raadsleden weg te nemen en sprak gerust-
stellende woorden met betrekking tot de op-
name van de 78 zandvoortse bejaarden. Hij
bevestigde dat Nieuw Unicum 'n A.W.B.Z.-
inrichting is. Ook zal de Stichting een aan-
tal demente bejaarden opnemen.
De heer FLIERINGA handhaafde niettemin
zijn voorstel.

VOORZITTER: 'Kunt u dan formuleren
waar wij dan op aan moeten sturen bij het
door u gewenste overleg met het bestuur
van de Stichting?'

De hr. FLIERINGA antwoordde dat het in
grote jijnen hierop neerkomt, dat de Stich-
ting Nieuw Unicum alle zandvoortse bejaar-
den zal opnemen, die voor verpleging in
aanmerking komen.

De heer JANSSENS kwam toen met een
tussen-voorstel:
Nu een principebesluit nemen over de voor-
gestelde garantie en dan met een deskun-
dige afvaardiging uit de raad met Nieuw
Unicum gaan praten.

VOORZITTER stemde hier onmiddellijk
mee in en noemde al direkt de namen van
dr. Flieringa en de heer Ter Veer.

Wethouder v.d. MIJE sprak toen een wijs
woord: 'Laten we dan de gehele kommissie
van bijstand voor sociale zaken nemenl'

'Ja', zei iedereen opgelucht en VOOR-
ZITTER formuleerde toen nog even het voor-
stel waarover eventueel gestemd zou kun-
nen worden: 'Dit voorstel nu aanvaarden
met toevoeging: ...in overleg met de kom-
missie voor sociale zaken over de voor-
waarden spreken met 't bestuur van Nieuw
Unicum.
Men hoefde er niet eens over te stemmen!

DAT WILLEN WE ALLEMAAL WEL
De heer R. Weidema, wonende Keesom-
straat 18 te Zandvoort, werkzaam in dienst
van de gemeente Zandvoort in de funktie
van leerkracht in de lichamelijke oefening,
heeft verzocht in aanmerking te mogen ko-
men voor een gemeentelijke garantie ten
behoeve van een door hem aan te gane hy-
pothekaire geldlening, welke lening zal wor-
den aangewend ter financiering van een
door hem aan te kopen woning'. Zo luidde
de aanhef van dit voorstel, waarin tenslot-
te werd voorgesteld aan de wens van eer-
der genoemde heer Weidema te voldoen.

De heer ATTEMA wilde graag meer in-
lichtingen, o.a. de aankoopsom van het huis.

Wethouder KERKMAN antwoordde uit-
voerig en deelde mede dat genoemde heer
W. het pand had gekocht voor ƒ 60.000,—,
maar als hij het nu zou laten bouwen, ze-
ker ƒ 80.000,— zou hebben betaald.

De heer TER VEER (kvp) vond het best,
als er maar een gelegenheid was om door-
stroming te verkrijgen.

De heer KOK vond het jammer, dat deze
regeling blijkbaar uitsluitend voor ambtena-
ren geldt, waarin de heer TER VEER hem
bijviel.

De hr. TER VEER zei dat het mogelijk zou
moeten zijn dat iedere ingezetene, die in
deze omstandigheden verkeert, gebruik kon
maken van een dergelijke garantie.

De hr. JANSSENS betreurde het dat de
hr. Weidema hier min of meer 'financieel
ontleed' werd!

Mevrouw HUGENHOLTZ zou graag zien
dat in het vervolg bij zo'n voorstel het be-
drag waarvoor de gemeente zich garant
stelt, werd genoemd.

Met de stemmen van mevr. Hugenholtz
en de hr. Attema tegen, werd het voorstel
aangenomen.

HERZIENING REGLEMENT VAN ORDE
In een uitvoerig raadsvoorstel hebben b en
w een nieuw reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad opgesteld. Zulks
op aandringen van diverse leden, die overi-
gens tevens gebruik hebben gemaakt van
de gelegenheid tot het geven van schrifte-
lijke suggesties.

In het ajgemeen was men zeer tevreden
over de wijze, waarop door het kollege op
deze suggesties was gereageerd. Met name
de samensteller(s) kreeg(kregen) verschil-
lende schouderklopjes.

De heer JOUSTRA (vvd) kon zich welis-
waar verenigen met het voorstel tot het aan-
schaffen van een bandopname-installatie —
hetgeen de juistheid van de notulen ten goe-
de komt — maar hij zou graag de doeltref-
fendheid ervan eens gaan bekijken in an-
dere, naburige gemeenten. Zou er wellicht
behoefte bestaan een deputatie van de
zandvoortse raad naar een buurgemeente af
te vaardigen?

VOORZITTER verzette zich hier niet di-
rekt tegen, maar hij merkte op dat de kom-
missies, die zich over deze materie hebben
gebogen, het vrijwel unaniem eens waren,
dat een dergelijke installatie moet worden
aangeschaft.

Men maakte het verder b en w niet meer
moeilijk en de raad besloot zonder hoofde-
lijke stemming het nieuwe reglement van or-
de goed te keuren, terwijl in principe werd
besloten tot het aanschaffen van een band-
opname-installatie.

SLANK
MET

11 u.
11. 30 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 30 januari: ,
Junioren-B:

95 TZB 1— SHS 1 14 u.
127 TZB 2- SHS' 3 15.15 u.
Junioren-C:
164 'TZB 1 — DCO 3 14 u.
206 THB 1- TZB 2 15.15 u.
Pupillen A:
216 DIO 1 — TZB 1
232 TZB 2- HBC 3
Pupillen B:
266 TZB a- DSS a 11. 30 u.
293 TZB b — EDO c 10.30 u.

Programma zondag 31 januari:
12 TZB— BSM 14.30 u.
83 TZB 4 — TYBB 8 12 u.
89 TZB 5 — SHS 4 12 u.

100 TZB 6- VI. Vog. 4 14.30 u.
132 Terrasv. 10 — TZB 9 12 u.
133 Geel Wit 8- TZB 8 14 u.
Junioren A:
152 DIOS 1 — TZB 1 12 u.
168 Alliance 1 — TZB 2 . 14.30 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 30 januari:

5 Zandv.m.
16 Zandv.m.

B-junioren:
86 Zandv.m.

101 Zandv.m.
C-junioren:
143 EDO 1-
136 Zandv.m.
150 HFC 2-
176 Zandv.m.
205 Zandv.m.

.—Energie
2-VVB 2

2-EDO 2
3—Haarlem 3

•Zandv.m. 1
2—Renova 1

•Zandv.m. 3
4-RCH 4
6—Schalkwijk

15.15 u.
15.15 u.

14 u.
14 u.

15.15 u.
15.15 u.
15.15 u.
15.15 u.

14 u.

hier staat uw brief
Geachte Redaktie,

Graag zou ik willen reageren op Uw re-
daktionele artikelen over de 'steen-des-aan-
stoots', waarover U zich meermalen open-
lijk heeft geuit in Uw bladen. Daarbij v/il
ik U verzoeken, hetgeen ik in dit schrijven
aan U stel te willen doen opnemen in de
eerstvolgende editie van Uw Courant.

Het verontrust mij ten zeerste, dat U
de moed heeft zich in het openbaar deni-
grerend uit te spreken over met name ge-
noemde burgers uit onze maatschappij en/
of Uw Courant beschikbaar te stellen voor
het opnemen van ingezonden stukken, die
eveneens de met name genoemde persoon
als een misdadiger in onze samenleving
doet suggereren.

Denigrerend zijn Uw uitlatingen, omdat
de U bedoelde persoon in geen enkel op-
zicht ooit enig strafbaar feit heeft gepleegd.
Dat U zich over hem uitspreekt als de
'steen des aanstoots' is een zeer ernstige
zaak.

Dat men vóór de laatste wereldoorlog en
in het begin van de oorlog het niet eens
was met zijn meningen, dat is een geheel
andere zaak. Vast staat, dat bedoelde per-
soon het nimmer eens is geweest met wat
de nazi's deden ten aanzien van de joden
en ons eigen volk en dat hij nimmer lid is
geweest van een staatsgevaarlijke organisa-
tie. Niet voor niets is bedoelde persoon in
de oorlog ook ondergedoken geweest voor
de bezetter, tezamen met die burgers, wel-
ke in verzet waren tegen de bezetter, of
welke een deportatie trachten te ontlopen.

Terugkomend op de meningen van de
'steen des aanstoots', wil ik opmerken, dat
wij én voor de oorlog én na de oorlog leef-
den en leven in een democratisch bestel,
waarin ieder zijn eigen mening mag weer-
geven, ook de communist, ook de pro-natio-
naai- of neo-socialist, ook de christendemo-
craat, ook de kabouter, ook diegenen met
wiens opvattingen en meningen wij het niet
eens zouden kunnen zijn.

De maatstaven, die direkt na de oorlog
werden gehanteerd met betrekking tot het
bepalen van het staatsgevaarlijk zijn, lagen
anders als nu het geval is. Wat is tegen-
woordig niet veel meer staatsgevaarlijk aan
ondermijnende protest-akties, dan het uiten
van een politieke mening?

Aan het indertijd aan de Heer Steen, ik
durf hem wel bij name exact te noemen
(omdat ik hem een achtenswaardige burger
noem) opgelegde schrijfverbod door de
Raad van de Journalistiek, wat niets te
maken heeft met enig rechtskollege, hecht
ik geen enkele waarde. Let wel, daarmee
wil ik niet zeggen, dat ik het met de Heer
Steen's opvattingen van toen eens zou zijn
geweest, laat staan, of hijzelf er in deze
tijd nog met zijn eigen meningen van toen
eens zou zijn? Integendeel, ik betwist het
ontnemen van iemands recht uit te komen
voor zijn mening.

Echter wat U in Uw artikelen over de
Heer Steen schrijft is denigrerend en mis-
leidend van inhoud door suggesties op te
roepen, als zou de Heer Steen een oorlogs-
misdadiger zijn geweest, die niet past in
onze maatschappij. Tegen deze opvatting
Uwerzijds protesteer ik met klem en ik eis
van U bij deze U in het openbaar middels
Uw Courant Uw excuses aan de Heer Steen
aan te bieden voor het geval door Uw ge-
schreven woorden over de Heer Steen de
suggestie zou zijn opgeroepen hem te heb-
ben gewaarmerkt als misdadiger van de
laatste wereldoorlog.

Bij in gebreke stelling daarvan, zal ik de-
ze zaak in behandeling geven bij de Raad

van de Journalistiek op beschuldiging van
onoirbare praktijken Uwerzijds jegens een
burger in het.openbaar.

Wat U heeft gedaan is misbruik maken
van de persvrijheid, wat voor Uw Courant
enorme konsekwenties kan hebben voor de
toekomst. Men kan niet ongestraft iemand
in het openbaar 'de steen des aanstoots'
noemen. Dat oordeel is niet aan U voorbe-
houden.

Hoogachtend,
R. J. Hobé,
Lijsterstraat 10,
Zandvoort

NASCHRIFT REDAKTIE:

Volgens briefschrijver heeft bedoeld per-
soon zich nooit schuldig gemaakt aan enig
strafbaar feit, staat vast dat deze het ninv
m er eens is geweest met wat de nazi's de-
den t.a.v. de joden en ons eigen volk en
nimmer lid is geweest van een staatsgevaar-
lijke organisatie. Verder schrijft de inzender
dat de betreffende persoon een schrijfver-
bod kreeg opgelegd door de Raad van de
Journalistiek. Uit zijn konklusies blijkt dat
de briefschrijver niet op de hoogte is van
de gebeurtenissen of dat zijn geheugen hem
in de steek heeft gelaten. Het is natuurlijk
ook mogelijk dat de schrijver van het Inge-
zonden stuk uit de verkeerde bronnen heeft
geput voor zijn informaties. Hoe het ook zij,
hier volgen, in 't kort, de feiten:

Niet de Raad van de Journalistiek heeft de
betrokkene voor zijn journalistiek gedrag
vóór en tijdens de bezetting een schrijfver-
bod opgelegd, maar het daarvoor door de
overheid speciaal in het leven geroepen
rechtskollege, de Commissie voor de Pers-
zuivering. Deze kommissie heeft In maart
1947 de betreffende persoon met Ingang
van 5 mei 1945 voor de tijd van twintig
jaar ontzet uit het recht om werkzaam te
zijn in enige journalistieke of leidende niet-
journalistieke funktie.

Tijdens de aan deze uitspraak voorafgaan-
de hoorzitting op donderdag 27 febr. ver-
klaarde de betrokkene, wij citeren het ver-
slag van de .zitting In. de Zandvoortse Cou-
rant van 15 maart 1947, 'dat de verklaring
voor heel zijn misdadig gedoe gezocht
moest worden in het feit dat hij voor de
oorlog zo geplaagd was, hoofdzakelijk door
de Zandvoortse Courant, bij welke plagerij
hij steeds duidelijker voor NSB-er werd
versleten. Daardoor had hij geen remmen
meer, schreef de onzinnigste,.artikelen en
werd zelfs sympathiserend lid van de NSB'.

Na voorlezing van passages uit zijn ar-
tikelen zei betrokkene zich 'schuldig' en
'diep beschaamd' te voelen en 'het nooit
weer in de journalistiek en politiek te zul-
len zoeken'. De Commissie van de Perszui-
vering achtte de betreffende persoon schul-
dig aan de ten laste gelegde feiten en ver-
oordeelde hem conform de eis. Tijdens de
behandeling van. zijn zaak door genoemde
kommissie was de betrokkene nog gemier-
neerd wegens zijn politiek gedrag tijdens
de oorlogsjaren. .

De interpretaties van onze artikelen door
de briefschrijver: 'denigrerend en misleidend
van inhoud, een oorlogsmisdadiger die niet
past in onze maatschappij', komen geheel
voor zijn rekening. Op grond van zijn tekst-
uitleg wil hij een aanklacht Indienen bij de
Raad van de Journalistiek. Een handeling
die wij met belangstelling tegemoet zien.
Eén ding staat nu al vast. De briefschrijver
zal aan een eventuele' uitspraak van deze
raad geen enkele waarde hechten. Hij deelt
dit mee in zijn epistel.

A-pupillen:
208 Bloemendaal 1—Zandv.m. 1 12 u.
223 Zandv.m. 2-Bl'daal 2 10.30 u.
238. Zandv.m. 4-TYBB 4 11.30 u.
246 HBC 7—Zandv.m. 5 11.30 u.
248 HBC 8-Zandv.m. 6 11.30 u.
250 Zandv.m. 7-Alliance 2 11.30 u.
B-pupillen:
258 Schoten a—Zandv.m. a 11 u.
279 Zandv.m.c—Geel Wit c 10.30 u.
283 Schalkwijk e—Zandv.m. d 11 u.
292 THB b-Zandv.m. f 11 u.

Programma zondag 31 januari:
Zandv.m.—Uithoorn 14.30 u.
Hollandia 2—Zandv.m. 2 10 u.
SLTO 2—Zandv.m. 3 12 u.

22 DIOS 2-Zandv.m. 5 12 u.
47 Zandv.m. 7—RCH 6 9.45 u.
57 Zandv.m. 8-TYBB 6 12 u.
64 TYBB 7—Zandv.m. 9 11.30 u.
72 Beverwijk 6—Zandv.m. 10 12 u.

A-junioren:
138 Zandv.m. 1—Concordia 1 12 u.
147 EDO 2—Zandv.m. 2 14.30 u.
173 Zandv.m. 4—OG 4 10 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 31 januari:
Dames senioren:
Zandvoort l—Alkmaar l 14 u.
Zandvoort II—Zandvoort III 11 u.
Heren senioren:
Zandvoort l—Alkmaar l 14 u.
Zandvoort II—Bennebroek II 13 u.
Zandvoort III—Alkmaar II 12.30 u.

DOORLICHTEN LAMPJES
GOED VOOR
VERKEERSVEILIGHEID
Van goed licht is men verzekerd, wanneer
men op gezette tijden alle lampjes van de
auto vernieuwt. Zo'n zogenaamde groeps-
vervanging biedt grotere zekerheid dat uw
verlichting altijd in orde is. Het Verbond
voor Veilig Verkeer adviseert ook: is één
lamp voor of achter defekt, vernieuw dan
beide.

Om de hoeveel tijd een groepsvervanging
moet plaatshebben is afhankelijk van het
typp auto en de soort lampjes. Als richt-
lijn kan worden aangehouden: elke twee
jaar. Wanneer men op geregelde tijden alle
lampjes vernieuwt en de kontakten regelma-
tig op karrosie en verbuigingen kontroleert
of laat kontroleren, weet men zeker dat men
zelf ziet en gezien wordtl

Regelmatige kontrole van de verlichting
kan ongelukken voorkomen; het is echter
beter zelf gebreken te ontdekken, dan er
door een medeweggebruiker op te worden
gewezen. Het is heel veilig om een set re-
servelampjes in de auto te hebben. Een
stuk gereedschap (een schroevedraaier is
over het algemeen voldoende) kan goede
diensten bewijzen, of zelfs noodzakelijk zijn
bij het vervangen van een kapot lan)pje.

De lichtbundels van de koplampen die-
nen goed gericht te zijn; maar ook moet
worden nagegaan of het lampje goed ge-
centreerd is. Elke garagehouder is thuis op
dit terrein en kan het kontroleren. Bedenk
dat er maar één stand is, waarin de op-
brengst van het licht het hoogst is.

Bij een tankstation is het een goede ge-
woonte om de voorruit van een wachtende
auto schoon te maken. Het kan nog beter,
als men de pompbediende, juist in deze tijd,
vraagt ook de koplampen en achterlichten
te willen schoonmaken.

Bij dichte mist ontsteekt men natuurlijk
groot licht. Maar als bij dichte regen- of
sneeuwval — ook overdag — het zicht ern-
stig belemmert wordt, moet men eveneens
verlicht rijden. In plaats van koplampen mp-
gen speciale mistlampen worden gevoerd in
het slechte weer. Maar denk er wel aan dat
deze gekombineerd moeten zijn -met de
stadslichten, dus niet samen met groot licht
of met dimlicht.

WD-INITIATIEF
VOOR INSTELLING
WIJKRADEN
Het bestuur van de afd. Zandvoort-Bentveld
van de vvd wil het initiatief nemen om dit
jaar te komen tot verwezenlijking van wijk-
raden in noord-, zuid- en het centrum van
Zandvoort en de buurtschap Bentveld. In
een schrijven aan de raadsleden en het kol-
lege van b en w herinnert de vvd aan de
na de verkiezingen gevoerde besprekingen,
waarin algemeen de wens tot uiting kwam
om wijkraden te vormen. Het vvd-bestuur
zou graag de mening van de leden van de
raadsfrakties en b en w vernemen op welke
basis men de wijkraden in het leven zou
willen roepen.

FAMILIEBERICHTEN

REMUS en WILHELMIEN hebben er een
broertje bij.

Hij heet: TYCHO.

Chris Tonbreeker
Ineke Tonbreeker-Diemer

Celsiusstraat 247, Zandvoort

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 26 januari 1971, no. 7 II op grond van
artikel 21 van vorengenoemde wet heeft vei-
klaard, dat voor het perceel A. J. van der
Moolenstraat 47, welk perceel op de bij be-
doeld besluit behorende kaart met een ro-
de omlijning is aangeduid, een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.

Genoemd besluit ligt ter gemeentesekre-
tarie voor een ieder ter inzage.
Zandvoort, 27 januari 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

GEMEENSCHAPSHUIS

In verband met het feit, dat de heer
Th. van Veen, die ruim 13 jaar be-
heerder van het Gemeenschapshuis
Zandvoort is geweest, per 1 februari
a.s. een andere funktie zal aanvaar-
den, worden verenigingsbesturen en
anderen in de gelegenheid gesteld
om hedenavond afscheid van de heer
en mevrouw Van Veen te nemen tus-
sen 7-8 uur in de Randagzaal van het
Gemeenschapshuis.

Namens het Dagelijks Bestuur
Gemeenschapshuis Zandvoort:
K. C. van der Mije Pzn., voorz.
J. F. de Bruyn, secretaris.

ONMENSELIJK
Dinsdagochtend vroeg vond, een wandelaar
in de duinen bij de Vondellaan/Vijverhut
drie zwart gladharige hondjes van ongeveer,
5 weken, een leeftijd waarop deze dieren
nog bij de moeder horen te zijn. Van wég-
lopen kan dus geen sprake zijn geweest.
Men heeft zich bewust van de hondjes wil-
len ontdoen en daarvoor de duinen gekozen.

Wanneer de vroege wandelaar er niet
was geweest zouden de dieren onherroepe-
lijk van honger en kou zijn omgekomen.
Deze daad is laf, misselijk en strafbaar. In
een plaats als Zandvoort waar, en dat is
nu toen wel genoegzaam bekend, het Ken-
nemer Dierentehuis is gevestigd en waar
men bovendien te allen tijde een beroep op
de plaatselijke dierenbescherming kan doen,
brengt men drie hulpeloze jonge dieren
stieken in het donker naar de duinen. On-
menselijk !

BURGERLIJKE STAND
22—28 januari' 1971

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST <

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

- 31 3233.

APOTHEEK:

30 januari—5 februari:

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 31 januari:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Jeugddienst

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. P. van der Vloed.

Jeugdkapel:
10.30 uur: dhr. G. J. Huijgen.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 31 januari:

10 uur: ds. J. de Waard.
19 uur: ds. Kr. Smit van Heemstede.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 31 januari: s

10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen, n.h.
te Bentveld.

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST. AGATHA

OP HOOP VAN LEVEN
Zaterdag 30 januari:

19.30 uur: kapelaan J. Veldt.

Zondag 31 januari:
9.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.
kantor-organist L. Stuifbergen.
11.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. da-
mes- en herenkoor.

O.L.VR'i, STERRE DER ZEE

Zondag 31 januari:
8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11 uur: pastoor H. Kaandorp.

PROGRAMMA
HUISVROUWENVERENIGING
De afdeling Zandvoort van de Ned. Ver. v.
Huisvrouwen heeft voor februari het navol-
gende programma samengesteld:
10 februari: Herhaling ekskursie Hoogovens
vertrek 10.15 uur. Raadhuisplein.
12 februari: Jaarvergadering, 2 u., Gemeen-
schapshuis.
23 februari;, Lezing door de heer Bos over
hef" vogelleven,' 2 uur, Gemeenschapshuis.

Geboren: Arienne Jacqueline, d.v. A. J.
Akkerman en M. E. Dorsman; Dirk Marcel,
z.v. H. P. van der Meij en C. van Duijn;

Overleden: Carel Christiaan Willem Nico-
lai, oud 91 jaar, gehuwd geweest met C.
l. C. Gitz; Pancratius Simon Schelvis, oud
55 jaar; Aaltje Paap, oud 83 jaar, gehuwd
geweest met P. -Keesman.

Ondertrouwd: Roger Erwin van der Sluis
en Anna Eva Johanna Jacobs; Johannes
Franciscus Dear en Sandra van Zeeland;
Giuseppe Alfonso Sarnmarro en Inge Beek-
man.

Overleden buiten de gemeente: Anna Ber-
nardina Beindorff, oud 85 jaar, gehuwd ge-
weest met K. Kraaijenoord.

KAARTVERKOOP
INTERLAND-WEDSTRIP
NEDERLAND-SCHOTIAND
De belangstelling voor de badminton-inter-
landwedstrijd Nederland-Schotland, die op
donderdag 11 februari a.s. in de sporthal
Pellikaan plaatsvindt, is nu al zeer groot.

De Ned. Badminton Bond en de' organi-
serende 'Sporting Club Zandvoort' hebben
daarom besloten .reeds nu de kaartverkoop
te openen. > 'i ! !; ' '

Om zoveel mogelijk belangstellenden' in
de gelegenheid, té stellen deze top-wedstrijd
bij te wonen, ièideientrée zeer laag gehou-
den, n.l. één gulden. Kaarten zijn van nu
af verkrijgbaar in het sporthal-restaurant.



Opruiming
PROFIJTLIJST

Herenondergoed, sokken:
Slips, wit, vanaf 2,48

Slips, marine, bordeaux
of bleu 3,58
Slips, junior 1,08

Singlets, wit, vanaf 2,78

Singlets, marine, bordeaux
of bleu 4.38

• Lange pantalons, keurkwaliteit
van zeer bekend merk,
halfwol, vanaf 8,78

• Idem, borstrokken met korte
mouw en ronde hals, v.a. 7,98

• Lange pantalons, zeer zware
kwaliteit, ongebleekt triko 4,78

• Idem, borstrokken
met korte mouw 4,78

• Idem, borstrokken
met lange mouw 4,98

• Herenanklets, wol,
effen kleuren 2,78

• Idem, fantasie-dessins 3,48

Pyjama's:
• Damespyama's, satinfeutre,

vanaf 17,98
• De laatste flanellen heren-

pyama's, vanaf 14,98
• Babypyamaatjes,

zwaar katoentriko 4,98

Lingerie:
• Slipjes, vanaf

• Slipjes, keurkwaliteit Dor-
lastan, bleu/marine, beige/
bruin, aqua/oranje

• Kamizolen
• Semi-soft teenerbeha's,

wit en transparose

• Idem in A en B cups

• Vporgevormde Beha's
wit en transparose

1,28

2,78

2,98

4,95
5,95

6,95
Nachthemdjes, keeperflanel,
vanaf 16,98

> Dusters,
Laine en Tissu des Pyrénées,
zeer sterk afgeprijsd

Japonnen, Truitjes,

Vesten, Voor Minder

Dan De Halve Prijs.

Poncho,s 50%

Korting, Blouses En

Weekenders 25%

Korting.

Woningtextiel:
Gordijnvelours, 7 kleuren,
voor bijna de helft van de
prijs, per meter
Uni gordijnstoffen, diverse
tintoen, 120 cm breed,
buitenkansje, per meter
Egger Terlenka Vitrage:
35 cm hoog, per meter
Idem, 50 cm hoog, p. mtr.
Egger Terlenka Marquisette:
90 cm breed, per meter

Idem, 130 cm breed, p.mtr.
Idem, 150 cm breed, p.mtr.

13,88

6.88

0,95
1,30

1,58
2,28
2,58

Nog Enkele Kalenderdoeken
Nu Met 50% Korting.

Huishoudtextiel:
2,98
7,98
1,68
1.98
0,48
1,28

7,98

10,98
12,98

12,98
17.48

Badhanddoeken, vanaf
Badlakens, 75 x 135 cm
Gastendoekjes, v.a.
Keukenhanddoeken
Washandjes
Theedoeken (2e keus) v.a.

Taf ell innen:
• Ontbijtlakens, gekleurd

130 x 160 cm
• Ontbijtlakens, gekl. damast,

137x183 cm
• Idem, 160x210 cm
• Tafellakens, wit damast,

130 x 160 cm
• Idem, 130x220 cm

Lakens, Dekens,
Matrassen:

Gladde graslinnen lakens:
150x240 cm (2e keus) 6,98
Idem, 150x250 cm 8,98
Idem, 150x250 cm,
(Keurklasse) 9.48
Idem, 180x250 cm 9,78
Idem, 150x260 cm,
(Keurklasse) 11,98
Slopen, wit, vanaf- 2,68
Slopen, fleurig bedrukt 3,68
Hoeslakens, krimpvrij,
80x190 cm 11,68
Idem, 90x190 cm 11,98
Idem, 120 x 190 cm 14,98
Idem, 130 x 190 cm 15,48
Synthetische dekens,
150x200 cm, vanaf 18,78

• Acryl dekens,
150 x 220 cm, vanaf 34,48

O Zuiver scheerwollen dekens,
vanaf 41,48

• Prachtige kwaliteit dekens,
doublé face, (ook een zijde
uni, andere zijde ruit) v.a. 57,48

• Molton dekens, vanaf 5,98
• Polyether matrassen,

goed stram, vanaf 69,48
• Eigen-Merk Matrassen, Draka

polyether, volledige garantie,
vanaf 89,48

Herenoverhemden,
Truien en Vesten Nu
Voor Minimale Prijzen.

VRIJDAGAVOND-KOOPAVOND
IN HEEMSTEDE!

Haarlem Heemstede Zandvoort

INSTALLATIE BUHEAU

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage •

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, tel.
02520- 15116.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeur fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ595,-; of
1 x ƒ 150,- en 10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken

Te koop: grammofoonplaten,
talenkursussen, Frans,
Duits, Spaans en Italiaans,
gen. kompl., z.g.a.n. ƒ25,-
per kursus. Tel. 070-652405
of 111097.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

' dan bij U thuis!
Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Gevr.: verkoopster, 5-daag-
se werkweek in de zomer
's avonds en zondags vrij.
Hoog loon, Seysener, Halte-
straat 23, tel. 2159.
Nu turfstroolsel kopen.
Zeer grote zak f 5,60 per
zak. Keesomstraat 283.
Welk leuk meisje wil 4 mid-
dagen i.d. week op mijn
zoontje van 3 jr. passen?
Teleofoon 5494.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
MIELE WASSALON

WASUNIE
Haltestraat 63b

Wie wil mij 5 ocht. p.w.
helpen, als ik uit het zie-
kenhuis kom?
Mevr. Jubels, dr. C. A. Ger-
kestraat 149, tel. 5910.

Adverteert in deze courant/

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 xd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.I.

HALTESTRAAT 77
van zaterdag 30 jan. t/m zaterdag 6 febr. 1971

TENTOONSTELLING
van een selektie van werken van de zandvoortse
jongeren.

Officiële opening: zaterdag 30 januari 1971 te
15.00 uur. Geopend op werkdagen van 19-21 uur;
Za„ zo. en wo. van 13-17 uur.
Komt kijken ! Entree vrij!

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M.DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort - Telefoon 2663

ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,95.

Maak een telefonische afspraak met

HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen • Gordijnen - Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte l
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

VOOR UW

Austin-Automobie!
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Knap nu uw kamer op met behang: van klasse
ALLE MERKEN 'BEHANGSELPATÏER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

Te koop: butagas kachel,
z.g.a.n., ƒ30,-. Tel. 4482.

Te koop aangeb.: AEG was-
comb., half autom. en 2 pr.
spietze, mt. 37 en 39. Wil-
lem Draijerstr. 11, tel. 3250

Voor al uw witwerk, bel:
023-325657, Dublinstr. 32.

2-pers. sip.k. emb. + spiraal
+ matras. Tel. 3781.

Ford Cuttome Lyne te koop,
t.e.a.b. Te bevr.: Stations-
straat 9.

Te koop: ronde tafel en 4
stoelen (Windsor), ƒ 95,-.
Telefoon 4353.

Wegens ziekte van enkele
chauffeurs is ons taxibedrijf
tot l maart 's nachts tussen
3 en 7 uur GESLOTEN.
TAXI 2600, Gr. Krocht 18,
Zandvoort.

Te huur: garage in Zandv.-
Noord, ± 40 m2. Br. ond.
nr. 703 bur. Zandv. Crt.

Te koop: woonhuis, 3 sip.k.
tuin, schuur, ƒ 48.500,-. Br.
ond. nr. 704 bur. Zvt. Crt.

Te koop aangeb.: palissan-
der eeth., rotan wieg, judo
pak, ± 7 jr., Pelatti pruik,
half lang en bruidsjapon,
mt. 38, strak, lang model.
Telefoon 4818.

Gevr.: vrije etage voor 2
meisjes. Br. ond. nr. 702
bur. Zandv. Crt.

Oude prentbriefkaarten, o.a.
van Zandv. 1900-1920 ter
ruiling aangeb. voor idem
Nederland. Ook oude prent-
briefkaarten te koop gevr.
A. Jonker, Duinlustparkweg
3, Santpoort, telefoon 023 -
377405, tussen 18-20 uur.

Wie wil echtp., ± 60 jaar,
goed leren bridgen. Br. ond.
nr. 701 bur. Zandv. Crt.

Wie kan inlichtingen ver-
strekken over degene die
zich, waarschijnlijk j.l. dins-
dagocht. vroeg, in de dui-
nen ter hoogte van de Von-
dellaan/Vijverhut ontdeed
van 3 zwarte, gladharige
hondjes van ca. 5 weken?
Geheimhouding verzekerd!
DIERENBESCHERMING
secr. Lorentzstoraoat 238,
telefoon 4561.

S C H O T T E N :
Grote partij glazen en dien-
te schotten, zeer geschikt
voor camping of strand win-
kei of kantine, afk. van
HTS-school, 30 x 8 m., ook
in gedeelte. Waterdrinker,
Baanstraat 61-63b, telefoon
24893, Beverwijk.

S L O O P H O U T :
Wij hebben voorradig zowel
nieuw als gebruikt, diverse
soorten hout kozijnen, deu-
ren, board, astb. e.a. golf-
pl„ closets, PVC goten,
buizen, enz. Waterdrinker,
Baanstraat 61-63b, telefoon
24893, Beverwijk.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Te koop aangeb.: Sparta
brommer, '63, ƒ 150,- met
verz. Te bevr.: F. J. M. Lijn-
zaat, Schelpenplein 17,
Zandvoort.

A.s. echtp., b.b.h.h. met
kind, vraagt woonruimte.
Br. ond. nr. 705 bureau
Zandvoortse Courant.

U kunt het
toch niet
afschreeuwen . . .
wanneer U de goede hoe-
danigheden van. uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant

Microvoetbalvereniging ' Zandvoort'
Aangesloten bij de Ned. Microvoetbal Bond

Dinsdagavond vond in hotel Keur de steden-
wedstrijd plaats tussen de vereniging Zand-
voort en Amsterdam '70. Het 1e team van
Zandvoort werd met 6—2 verslagen door
de amsterdammers. De Zandvoortse punten
werden behaald door A. Roskam die
Bohlander met 2—O versloeg. F. Roskam,
J. Kerkman en J. Bloem verloren hun par-
tijen met resp. 2—O van Kwast, 2—O van
Scheffer en 4—3 van De Jager.

Het 2e team verloor met het grootste
mogelijke verschil 8—0. De nederlagen wer-
den geleden met 8—1, 5—O, 4—1 en
3—2. Na deze twee teamwedstrijden leid-
de Amsterdam in de totale stand reeds met
4—0. De zandvoortse jeugd redde de eer
door een 6—2 overwinning. F. Hehl ver-
loor met 3—O van Nijkamp, terwijl R. De-
lies, H. Delies en R. van Densen resp. v.d.
Horst met 3—1, De Groot met 3—1 en
Van leperen met 5—2 versloegen.

De eindstand kwam daardoor op 4—2
voor Amsterdam '70. De amsterdammers
wonnen van de 12 partijen er 8 en de zand-
voorters 4. De doelcijfers waren 35—20 in
het voordeel van Amsterdam '70.

Na afloop overhandigde de voorzitter
van de vereniging Zandvoort, de heer T. J.
Bloem, de beker aan de heer De Jager van
Amsterdam '70. Deze laatste nodigde
Zandvoort uit tot een returnwedstrijd m
Amsterdam, welke op 23 maart zal plaatb
hebben.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

kruiswoordpuzzel

Horizontaal:
1. Ruwe onbehakte stam, alleen van takken
ontdaan. 8. Vis. 10. Als boven (afk.). 12.
Groente. 13. Soort onderwijs (afk.). 14.
Maat. 16. Grondsoort. 17. Radvenster
(bouwk.). 18. Bril. 19. Scharnier. 20. Lek-
kernij. 21. Verkorte voornaam. 23. Noot.
24. Kleed tot beschutting. 26. Met de eerst-
volgende post.

Vertikaal:
2. Als boven (afk.). 3. Bergengte. 4.
Snaarinstrument. 5. Vogel. 6. De lezer heil
(afk.). 7. Uiterst nauwkeurig. 9. Beeltenis.
11. Toneellaars (oudh.). 13. Bekend kom-
ponist. 15. Bouwland. 16. Uitroep. 21. Ver-
trokken. 22. Dochter van Laban. 24. Maat
(afk.). 25. De naam onbekend (afk.).

OPLOSSING PUZZEL NO. 140:
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SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos &
GROTE-KROCHT 23 boven, telefoon 4513

LfJtterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasvsrzokerlngen

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044. 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365. Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023)287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLENI

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem



Wij houden van sportieve prijzen
Maar.. nooit ten koste van de

s kwaliteit

HALTESTRAAT 3

Vrijdag en zaterdag 750 gram rekiame/

750 gram fijne riblapnen
750 gram varkenskarfoonade
750 gram hamlappen MAGER MALS

5.98
4.75
6.48

250 gram
leverworst

98 cent

250 gram
gek. worst

1,25

2 stuks
filet Americain

1.79

500 gram
ossestaart

1.79

Weekendreklame:
100 gr. ham en
100 gr. cervelaatw.
s a m e n 1,29

Héél fijn gekruid!

500 gr. saucijzen 2,98
500 gr. braadworst 2,98
500 gr. hamgehakt 2,98

Ook lekker rauw op de boter-
ham.

500 gr. haasfilet 5.75
500 gr. vark. frikando 4,98
500 gr. varkensrollade
van de lende 4,98

500 gr. malse rosbief 4,98
500 gr. entre côte • 5,75
500 gr. lende • 5,75

HEERLIJK MALS!

100 gr. biefstuk ...-.-.-.-...T.-. 1.40
100 gr. kogelbiefstuk • 1,65
100 gr. haasbiefstuk -r 2,10

Uitsluitend gemest kalfsvlees,
het allerbeste!

DINSDAGS :
750 gr. pracht
runderlappen 4,48
Panklare schnitzels

100 gram 90 cent

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
/leesgehakt 1,89
3 slavinken 1,09
3 hamburgers 1,09
3 frikandellen 1,09

DONDERDAG :

250 gram
bief tartaar
750 gram
magere lappen
250 gram
rauwe lever -...T....

1,89

5,98

. . . . 98 et

FIJNE VLEESWAREN,

ONZE SPECIALITEIT!)

150 gr. gebr. rosbief ....

150 gr. gebr. vark. frik. .

150 gr. gelard. lever ....

150 gr. pekelvlees

150 gr. achterham -

150 gr. rauwe ham

150 gr. bacon

150 gr. casseler rib

150 gr. saks 0,84
150 gr. boterh.w 0,84

150 gr. cervelaatw 0,99

150 gr. boerenmetw 0,99

100 gr. hausmacher 0,89

100 gr. tong • 1,39

150 gr. berliner 1,29

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

chansons
zoals U ze
graag hoort
^oor ieder die chansons weet te
waai"deren hebben wij een goedgesor-

l~ teerde kollektie platen van 'n zeer hoog
J" gehalte, oordeelt U zelf maar!*'

Charles Aznavour sings Aznavour: met de
hit Yesterday when l was young fZ\,—
De nieuwe 3 dubbel lp van George Harri-
son is er ook ! - Ook de nieuwe 8-sporen
banden vindt u bij ons in sortering.
Bezoekt u tevens onze nieuwe zaak in de
Haltestraat. Wij hebben daar fijne appara-
tuur waarop u uw plaatje rustig kan be-
luisteren.

neem
zélf muziek
Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
heden biedt.

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ 148,-
En AFSPELERS vanaf ƒ 89-
en de CASSETTE-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

Radio Peefers n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

KAMERBREED-
TAPIJTEN

Hu, 1 1 1 WMM, katve,
'M E D I N A' kocht 5000 ROLLEN 1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektie goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD!*
N YL France tapijt 400 b t*, v. a. f 59.95

'M E D I N A', Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023 - 266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, tel. 023-317665

AMSTERDAM, Alberl Cuypstraat 175-179, tel.020 - 764025|764026

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder extra
kosten, met grote stalen kollekties bij U aan huis.
Bel één van bovenvermelde nummers.

J
Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

SchlJdorsbedrljT

C. l PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Do» het zoH afdeling

V.rf • Glat • B*hanu

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TO1

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Schilders-
bedrijf

c*luto en

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISK VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanatraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

U.C, v.
Telefoon 2638

Zwangerschapgymnastlek
Mevr. A. Klijn. Inl.: Fahren
heitstraat 54. tel. 2880.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort. tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.
Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 5631
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

de
hoogste

66K 141 ƒ2398,- m. inruil voor f 2148.—

'n concert
bij U
thuis..f
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muzielc

.

Wij hebben ze weer I de ONKYO HIFI
COMBINATIE; HIFI TUNER-VERSTERKER,
m. draaitafel + 2 losse boxen voor f 598,—
of een HITACHI m. kg, mg, fm voor f 548,-

Radio Peeters n.v.
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
Passage II — Zandvoort — Tel. 5458
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Te). 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

Radio Peefers n.v.
Passag» 11 — Zandvoort - Tel. 6468
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618
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Z AN D VO O RTSE C D U
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20.-
losse eksemplaren ƒ 0.25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

twee dakloze gezinnen kraakten woning
aan

mezgerstraat
Twee zandvoortse gezinnen, een echtpaar
met een baby van zes maanden en een
echtpaar met een kindje van tien maanden
waarvan de vrouw in verwachting is, heb-
ben vorige week maandag een leegstaan-
de bovenwoning aan de dr. Joh. G. Mezger-
straat gekraakt, 'die eigendom is van de
gemeente Zandvoort.

De twee families, die inwoonden bij een fa-
milielid in een woning aan de Stations-
straat, kwamen zondagavond op straat te
staan en zagen zich gedwongen op korte
termijn onderdak te zoeken. Zij vonden dit
door bezit te nemen van een vrijstaande
etage aan de Mezgerstraat. Nadat de ge-
zinnen in de loop van dinsdag, woensdag
en donderdag vergeefs hadden gepoogd
toestemming van de gemeentelijke autori-
teiten te krijgen althans voorlopig in het
pand te mogen blijven, werden zij op bevel
van burgemeester Nawijn donderdagmiddag
uit de woning gezet. Werklieden van de ge-
meente brachten het meubilair van de fa-
milies naar buiten en de beide gezinnen
waren opnieuw dakloos. Terwijl de mannen
probeerden de nacht onder een tentzeil
door te brengen werden de vrouwen en kin-
deren bij de buren, die spontaan hulp bo-
den, ondergebracht.

Met behulp van Release uit Haarlem
werd de woning vrijdagavond opnieuw ge-
kraakt en door beide families bezet. Na
langdurig overleg met de gemeentelijke au-
toriteiten kregen zij toestemming voorlopig
tot maandag (gisteren) op de etage te blij-
ven. De gezinnen die het pand hebben ge-
kraakt staan bij de gemeente als woning-
zoekenden ingeschreven. Eén van de" farni-
lies is lid van de woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht'. Tegenover onze
verslaggever verklaarden zij voor een flat
aan de Keesomstraat te hebben ingeschre-
ven, waarvoor zij krachtens hun nummer in
aanmerking kwamen. Ook de huur (ƒ 275,-
p.m.) vormde voor het gezin geen be-
zwaar. Zij kwamen er echter niet voor in
aanmerking.

Voor het kraken van de woning aan de
Mezgerstraat had de huisarts van een der
gezinnen, dr. J. G. Mol, de gemeente al
enkele malen attent gemaakt op de nood-
situatie waarin zijn patiënten verkeerden.
In een brief aan het gemeentebestuur, na-
dat de woning was gekraakt, noemde deze
het ontoelaatbaar om deze mensen geen
onderdak te verschaffen en drong hij met
klem aan op het vinden van een definitieve
oplossing voor hun woonsituatie. Tot op hè-

COLPITT OPENDE
NIEUWE FABRIEK
IN NOORD
Vrijdagmiddag heeft ir. A. J. de Kok van
de Rijksnijverheidsdienst het nieuwe fa-
briekspand van de Colpitt nv aan de Ka-
merlingh Onnesstraat met een druk op de
knop van een Colpitt-produkt, een hoog-
frekwent lasmachine voor plastiks, officieel
geopend.

Voor deze officiële handeling verwelkom-
de de direkteur van het bedrijf, de heer A.
J. Versteege, de genodigden o.w. burge-
meester A. Nawijn en echtgenote, de vroe-
gere gemeentesekretaris van de badplaats
en thans tijdelijk burgemeester van Velsen,
de heer W. M. B. Bosman en verder tal
van vertegenwoordigers van handel, nijver-
heid en wetenschap. De opening van de
nieuwe fabriekshal anneks presentatie- en
administratieruimte viel samen met het 25-
jarig bestaan van het bedrijf.

In zijn openingswoord releveerde de hr.
Versteege de groei van zijn bedrijf, dat in
1945 in een pand aan het Gasthuisplein
van start ging, elf jaar later verhuisde
naar een nieuwe fabriek aan de Hogeweg
en sinds enkele maanden gevestigd is in
een gloednieuw en modern kompleks aan de
Kamerlingh Onnesstraat. In zijn toespraak
schetste de heer De Kok de grote beteke-
nis van de kunststoffenyerwerkende indu-
strie en het aandeel hierin van de Colpitt.
De produkten van dit bedrijf worden met
name in Amerika en de landen van het
gemenebest bijzonder gewaardeerd.

De genodigden werden na de opening in
de gelegenheid gesteld de direkteur en zijn
echtgenote met de nieuwe bedrijfsruimte
en het jubileumjaar van de Colpitt te feli-
citeren. Vele aanwezigen maakten tevens
een rondgang door de fabriek die een
vloeroppervlakte van 5000 m2 heeft. Het
gebouw werd ontworpen door de in Zand-
voort woonachtige architekt Gies Sterren-
burg.

Krakers hebben zich geïnstalleerd
op bovenwoning in Mezgerstraat.

Foto: Frans Nieuwenburg

den ontving hij van het gemeentebestuur
geen enkele reaktie op zijn noodkreet.

De gekraakte woning was onlangs door
de gemeente opgeknapt t.b.v. een vrouw
met zes kinderen, die in afwachting van
de herstelwerkzaamheden elders is onder-
gebracht. De vrouw heeft tot op heden ge-
weigerd de woning opnieuw te betrekken.
Release en uw verslaggever hebben gekon-
stateerd dat de 'opgeknapte' etage nog tal
van gebreken heeft. Het dak lekt, het wa-

ter loopt langs de opnieuw behangen mu-
ren, de balkondeuren sluiten niet, etc., etc.
In december van het vorig jaar heeft het
kollege van b en w de woning bezichtigd
en goedgekeurd.

Toch zijn de krakers gelukkig met de eta-
ge. 'Voor ons is het na acht maanden met
negen personen in een huiskamer met drie
kleine slaapkamers te hebben geleefd, een
paradijs', zeggen zij.

Gisteren verbleven de gezinnen nog in de
gekraakte bovenwoning. Door raadsleden,
Release en de jongerengroep Logos wordt
er momenteel bij het gemeentebestuur op
aangedrongen zo spoedig mogelijk passen-
de woonruimte voor de families beschik-
baar te stellen.

meer emoties dan voetbal
in wedstrijd zvm-uithoorn
Na een gedwongen rustperiode van ver-
scheidene weken, veroorzaakt door sneeuw,
vorst en overvloedige regenbuien, heeft
Zandvoortmeeuwen afgelopen zondag de
kompetitie in de hoofdklasse van de ama-
teurs hervat met een thuiswedstrijd tegen
Uithoorn. In deze ontmoeting op de gras-
mat aan de Vondellaan gingen beide par-
tijen er hard, vaak té hard, tegen aan.

Het gedrag van de spelers was voor
scheidsrechter Booy aanleiding de elftallen
tijdens de rust duidelijk te maken, dat hij
in de laatste helft van de wedstrijd niet
zou aarzelen streng op te treden tegen
voetballers die zich aan ruw en onsportief
gedrag schuldig maakten. Dat 't hem ernst
was bewees de arbiter enkele minuten na
rust, toen hij Aaldert Stobbelaar wegens
'herhaald ruw spel' in zijn strafboekje
schreef. De scheidsrechter was niet langer
lief voor de spelers en terecht.

De ontmoeting was nauwelijks begonnen
toen Ap Koning in botsing kwam met een
speler van de tegenpartij. Koning hield aan
de botsing een gebroken scheenbeen over
en moest per brancard van het veld worden
gedragen. Na dit voor Koning zo pijnlijk
en ongelukkig verlopen incident kreeg de
wedstrijd een vinnig en hard karakter. Er
werd meer op de man dan op de bal ge-
speeld, waartegen de wedstrijdleiding aan-
vankelijk onvoldoende optrad. Het gevolg
was dat de eerste drie kwartier van de
ontmoeting vrijwel geheel door emoties
werd beheerst en er van voetbal maar wei-
nig viel te bespeuren.

Bij vlagen slaagde men er in iets tot
stand te brengen dat op voetbal leek. Ge-
rard Koper en Arend Stobbelaar deden hun
best lijn in het spel te brengen en beten
in de voorhoede de spits af, Het scoren
werd hen echter belet door de uitstekende
doelverdediger van de bezoekers, keeper
Tent. Zijn zandvoortse kollega Bos deed
niet voor hem onder en gaf de voorhoede
van Uithoorn voorlopig geen kans de lei-
ding te nemen.

In de tweede helft van de wedstrijd kre-
gen de gasten die gelegenheid wél. In de
22e minuut werd Bos volkomen verrast
door een handige spelmanoeuvre en een
hard schot van voorhoedespeler Van der
Vreeken, O—1. De aanvalslinie van de
thuisklup probeerde in de resterende tijd
de voorsprong van de bezoekers te over-

bruggen door hun doel onder stevige druk
te zetten. Maar Uithoorn zette zich schrap
en slaagde erin een fatale doorbraak van
de kustbewoners te voorkomen.

•Zandv.m. moest tenslotte het hoofd bui-
gen en met de nederlaag genoegen nemen.
De wedstrijd werd door ongeveer 1300 toe-
schouwers bijgewoond. Veel plezier zullen
zij er niet aan hebben beleefd.

•De resultaten van de andere wedstrijden
van afgelopen zondag in afdeling A luiden
als volgt:
OVVO—Hollandia 4-2 (3-1). Pietersz 0-1,
Klaassen 1-1, Leyenhorst 2-1, Tolle (eigen
doel) 3-1, Klaassen 4-1, Van de Beek 4-2.
SDW—ZVV 1-2 (0-0). Ackerman 1-0, Mo-
lenaar 1-1, Van Oostenbrugge 1-2.
DCG—Stormvogels 5-2 (4-0). Mulder 1-0,
2-0, 3-0, 4-0 en 5-0. Ebbeling 5-1, Van der
Pieterman 5-2.
Alkmaarse Boys—Rood Wit 1-1.
Stand amateurs 1e klasse A:
OVVO
DCG
SDW
Uithoorn
ZVV
Spartaan

14 21
14 18
13 17
14 16
14 16
14 14

Zandv.m.
Rood Wit A
Alkm. Boys
AFC
Hollandia
Stormvogels

13 13
13 12
14 11
14 9
14
13

AFSCHEID
ECHTPAAR VAN VEEN
Vrijdagavond heeft de beheerder van het
Gemeenschapshuis, de heer Th. van Veen,
tijdens een officiële ontvangst in zijn do-
meir. afscheid genomen van zijn funktie van
beheerder van het huis. De heer Van Veen
en zijn echtgenote, die hem bij de eks-
ploitatie van het Gemeenschapshuis assi-
steerde, werden toegesproken door de voor-
zitter van het stichtingsbestuur, de heer K.
C. van der Mije en verder door afgevaar-
digden van verenigingen en organisaties die
regelmatig van de lokalen van het Gemeen
schapshuis gebruik maken.

Evenals voorzitter Van der Mije boden
zij het echtpaar Van Veen attenties aan.
De heer Van Veen dankte aan het slot van
de bijeenkomst voor de grote belangstel-
ling bij het afscheid van hem en zijn echt-
genote en wenste vervolgens zijn opvolger,
de heer W. A. van der Moolen, veel sukses
toe bij het beheer van het Gemeenschaps-
huis.

jubileumfeest
h. sctiaftschool

in gebouw
'de krocht'

Een groot aantal oud-leerlingen heeft ge-
bruik gemaakt van de gelegenheid om op
28 januari j.l. in het verenigingsgebouw 'De
Krocht het 50-jarig bestaan van de Hannle
Schaftschool te vieren.

De voorzitter van het schoolbestuur, de hr.
Gies Sterrenburg, heette namens het perso-
neel en de ouderkommissie de aanwezigen
welkom en deelde mee dat de moeder van
Hannie Schaft helaas door ziekte verhin-
derd was de avond bij te wonen.

Een delegatie van de school had haar
een fruitmand gebracht en met erkentelijk-
heid vertelde de heer Sterrenburg dat een
groot deel van het archief van Hannie
Schaft door haar moeder ter gelegenheid
van het jubileum aan de school was ge-
schonken.

De jeugdmusical 'Adieu Paris' van Ben-
ny Vreden, opgevoerd door leerlingen en
geregisseerd door het hoofd van de school,
de heer G. Lopgman, oogstte veel sukses.
Tegen een fraai dekor van de Sacré Coeur
met op de trappen een schoolklas die een
vierdaags bezoek aan Parijs heeft gebracht
worden op de laatste dag van het verblijf
de herinneringen opgehaald en passeren de
gebeurtenissen nog eens de revue. Terecht
werd na afloop allen die aan het sukses
hadden meegewerkt hulde gebracht. Een
der leerlingen had de geschiedenis van de
Hannie Schaftschool (van de oprichting in
1920 af tot kort na 1945 school D ge-
naamd) op rijm gezet en mocht daarvoor
een hartelijk dankwoord van 'haar' hoofd in
ontvangst nemen.

In de pauze kregen de aanwezigen gele-
genheid schoolfoto's te bekijken en met an-
dere oud-leerlingen in het verleden te dui-
ken. Tal van sprekers boden daarna hun ge-
lukwensen aan. Burgemeester A. Nawijn be-
klemtoonde in zijn speech dat de opvoeding
van het kind eigenlijk in het gezin moet lig-
gen en dat de school als hulpmiddel moet
worden gezien. Spreker dankte de ouder-
kommissie die zich bijzonder veel moeite
heeft getroost in verband met de jubileum-
viering en overhandigde aan de heer Ster-
renburg een couvert met inhoud, bestemd
voor het schoolfonds. De heer J. Atterna
vergeleek de omstandigheden uit zijn
schooltijd met die van nu en verzocht de
aanwezigen staande de in de afgelopen
vijftig jaar overleden leerkrachten en leer-
lingen te herdenken. De heer A. Hofstra
zei in zijn plaats graag de heer G. J. Ster-
renburg, oud-onderwijzer van de school, aan
het woord te hebben gezien, maar helaas
kon deze leerkracht, met wie hij in de be-
ginperiode van school D zo prettig had sa-
mengewerkt, om gezondheidsredenen niet
aanwezig zijn. Oud-leerling Theo Rekkers
vertelde met zijn vrouw graag uit Rotter-
dam te zijn overgekomen om deze avond
mee te maken. Spreker zag dit zelf als het
zoete heimwee naar de jeugd, hetzelfde
heimwee dat hem bij een bezoek aan Zand-
voort altijd even door de Herenstraat doet
lopen.

In een geestige speech sprak mejuffrouw
A. Kemp namens de kleuterschool 'Hummel-
oord' en de kleuterscholen 'Josina v.d. En-
den' en 'W. H. Suringar'. Spreekster zou
wat meer waardering voor de kleuterscho-
len toch wel erg op prijs stellen daar het
met name de kleuterscholen zijn die de
overgang naar de lagere scholen gemakke-
lijker proberen te doen verlopen. Voor het
terrarium van de jubilerende school bood
ze twee agamen aan, die op dat moment
reeds in hun nieuwe behuizing waren onder-
gebracht. Om toch niet met lege handen
te komen overhandigde mejuffrouw Kemp
een opgezette kaaiman, die bij de dierkun-
deles ongetwijfeld uitstekende diensten zal
bewijzen. De heer C. M. J. Sinke, hoofd
van de Wim Gertenbachschool, zei de Han-
nie Schaftschool te zien als een burcht van
vreugd en hoop, omdat het kind er iedere
dag binnenkomt, en hij die het kind kent
kent de waarheid van het leven. Als be-
stuurslid van het A.B.O.P. overhandigde
spreker een enveloppe met inhoud. Iemand
die Hannie Schaft heel goed heeft gekend
schonk een door hem geschilderd portret
van de verzetstrijdster, terwijl fotograaf
Hans Joachim Böhme een grote foto van
spelende kinderen aanbood.

De heer Sterrenburg dankte tenslotte
voor de grote belangstelling die de Hannie
Schaftschool deze avond bij haar 50-jatig
bestaan mocht ondervinden.

Kr.M.

RAAD IN MAART BIJEEN
De eerstvolgende openbare vergadering van
de zandvoortse gemeenteraad is vastge-
steld op dinsdag 9 maart a.s. In deze
maand zal er geen bijeenkomst van de
vroede vaderen worden gehouden.



Wij houden van sportieve prijzen
Maar.. nooit ten koste van de

n r« G ir s kwaliteit

SLAGERIJEN
HALTESTRAAT 3

Vrijdag en zaterdag 750 gram reklame/

750 gram fijne riblapnen
750 gram varkenskarfoonade
750 gram hamlappen MAGER MALS

5.98
4.75
6.48

250 gram
leverworst

98 cent

250 gram
gek. worst

t , 25

2 stuks
filet Americain

1,79

500 gram
ossestaart

1.79

Weekendreklame:
100 gr. ham en
100 gr. cervelaatw.
s a m e n 1 ,29

Héél fijn gekruld!

600 gr. saucijzen • 2,98
500 gr. braadworst 2,98
500 gr. hamgehakt 2,98
Ook lekker rauw op de boter-
ham.

DINSDAGS:
750 gr. pracht
runderlappen 4.48
Panklare schnitzels

100 gram 90 cent

500 gr. haasfilet
500 gr. vark. frikando
500 gr. varkensrollade
van de lende 4,98

500 gr. malse rosbief
500 gr. entre côte '...
500 gr. lende •.

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
i/leesgehakt - 1,89
3 slavinken 1,09
3 hamburgers 1,09
3 frikandellen 1,09

HEERLIJK MALS!
100 gr. biefstuk •.-..-.~-.-..TT. 1,40
100 gr. kogelbiefstuk ;. 1,65
100 gr. haasbiefstuk FT...T.. 2,10

Uitsluitend gemest kalfsvlees,
het allerbeste!

DONDERDAG:
250 gram
bief tartaar .• •... 1,89
750 gram
magere lappen 5,98
250 gram
rauwe lever -.-. .-r......... 98 et

FIJNE VLEESWAREN,

ONZE SPECIALITEIT!!

150 gr. gebr. rosbief ....
150 gr. gebr. vark. frik. .
150 gr. gelard. lever ....
150 gr. pekelvlees
150 gr. achterham •
150 gr. rauwe ham
150 gr. bacon
150 gr. casseler rib
150 gr. saks 0,84
150 gr. boterh.w. •. 0,84
150 gr. cervelaatw 0,99
150 gr. boerenmetw 0,99
100 gr. hausmacher 0,89
100 gr. tong • -... 1,39
150 gr. berliner 1,29

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

\.

chansons.
zoals U ze
graag hoort
Voor ieder die chansons weet te
waarderen hebben wij een goedgeson-

5 teerde kollektie platen van 'n zeer hoog
* gehalte. Oordeelt U zelf maarl̂

Charles Aznavour sings Aznavour: met de
hit Yesterday when l was young ƒ21,—
De nieuwe 3 dubbel lp van George Harri-
son is er ook l - Ook de nieuwe 8-sporen
banden vindt u bij ons in sortering.
Bezoekt u tevens onze nieuwe zaak in de
Haltestraat. Wij hebben daar fijne appara-
tuur waarop u uw plaatje rustig kan be-
luisteren.

neem
zélf muziek
Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
heden biedt.

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ I48.—
En AFSPELERS vanaf ƒ 89,-
en de CASSETTE-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 — Tel. 3618

Radio Peeters n.v.
Haltestraat 56 - Zandvoort - Tel. 3618
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

KAMERBREED
TAPIJTEN

Hu, / / / Uak/e
'M E D I N A' kocht 5000 ROLLEN 1ste keus kamerbreedtapijt, nor-
male kollektie goederen met volle GARANTIE en GRATIS vakkundig
GELEGD.

EEN VOORBEELD/*
N YL France tapijt 400 br. v.a. f 59.95

'M E D I N A', Gen. Cronjéstraat 4, tel. 023 - 266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, tel. 023 - 317665

AMSTERDAM, Albert Cuypstraat 175-179, tel.020 - 764025)764026

Onze 'M e d i n a' Service Dienst komt evt. geheel gratis, zonder extra
kosten, met grote stalen kollekties bij U aan huis.
Bel één van bovenvermelde nummers.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

SchlIdersbrfrQT

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4765

Do» hst nV afdeling

V.rf - Gla» • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206,

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TO1

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Schilders-
bedrijf

en

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISK VERHUUR
SNELLE REPARATÏE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station. Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

H.C, v.
Telefoon 2638

Zwangerschapgymnastlek
Mevr. A. Klijn. Inl.: Fahren
heitstraat 54, tel. 2880.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord.
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.
Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

°GMakelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11
Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

de
hoogste

ARISTONA
KTV

66K 141 ƒ2398,— m. inruil voor ƒ2148,—

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

'n concert
bijU
thuis..
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek

Wij hebben ze weer! de ONKYO HIFI
COMBINATIE; HIFI TUNER-VERSTERKER,
m. draaitafel + 2 losse boxen voor f 598,—
of een HITACHI m. kg, mg, fm voor ƒ 548,-

Radio Peefers n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tal. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618
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ZANDVOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren f 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

twee dakloze gezinnen kraakten woning
aan

mezgerstraat
Twee zandvoortse gezinnen, een echtpaar
met een baby van zes maanden en een
echtpaar met een kindje van tien maanden
waarvan de vrouw in verwachting is, heb-
ben vorige week maandag een leegstaan-
de bovenwonlng aan de dr. Joh. G. Mezger-
straat gekraakt, "die eigendom is van de
gemeente Zandvoort.

De twee families, die inwoonden bij een fa-
milielid in een woning aan de Stations-
straat, kwamen zondagavond op straat te
staan en zagen zich gedwongen op korte
termijn onderdak te zoeken. Zij vonden dit
door bezit te nemen van een vrijstaande
etage aan de. Mezgerstraat. Nadat de ge-
zinnen in de loop van dinsdag, woensdag
en donderdag vergeefs hadden gepoogd
toestemming van de gemeentelijke autori-
teiten te krijgen althans voorlopig in het
pand te mogen blijven, werden zij op bevel
van burgemeester Nawijn donderdagmiddag
uit de woning gezet. Werklieden van de ge-
meente brachten het meubilair van de fa-
milies naar buiten en de beide gezinnen
waren opnieuw dakloos. Terwijl de mannen
probeerden de nacht onder een tentzeil
door te brengen werden de vrouwen en kin-
deren bij de buren, die spontaan hulp bo-
den, ondergebracht.

Met behulp van Release uit Haarlem
werd de woning vrijdagavond opnieuw ge-
kraakt en door beide families bezet. Na
langdurig overleg met de gemeentelijke au-
toriteiten kregen zij toestemming voorlopig
tot maandag (gisteren) op de etage te blij-
ven. De gezinnen die het pand hebben ge-
kraakt staan bij de gemeente als woning-
zoekenden ingeschreven. Eén van de' fami-
lies is lid van de woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht'. Tegenover onze
verslaggever verklaarden zij voor een flat
aan de Keesomstraat te hebben ingeschre-
ven, waarvoor zij krachtens hun nummer in
aanmerking kwamen. Ook de huur (/ 275,-
p.m.) vormde voor het gezin geen be-
zwaar. Zij kwamen er echter niet voor in
aanmerking.

Voor het kraken van de woning aan de
Mezgerstraat had de huisarts van een der
gezinnen, dr. J. G. Mol, de gemeente al
enkele malen attent gemaakt op de nood-
situatie waarin zijn patiënten verkeerden.
In een brief aan het gemeentebestuur, na-
dat de woning was gekraakt, noemde deze
het ontoelaatbaar om deze mensen geen
onderdak te verschaffen en drong hij met
klem aan op het vinden van een definitieve
oplossing voor hun woonsituatie. Tot op hè-

COLPITT OPENDE
NIEUWE FABRIEK
IN NOORD
Vrijdagmiddag heeft ir. A. J. de Kok van
de Rijksnijverheidsdienst het nieuwe fa-
briekspand van de Colpitt nv aan de Ka-
merlingh Onnesstraat met een druk op de
knop van een Colpitt-produkt, een hoog-
frekwent lasmachine voor plastiks, officieel
geopend.

Voor deze officiële handeling verwelkom-
de de direkteur van het bedrijf, de heer A.
J. Versteege, de genodigden o.w. burge-
meester A. Nawijn en echtgenote, de vroe-
gere gemeentesekretaris van de badplaats
en thans tijdelijk burgemeester van Velsen,
de heer W. M. B. Bosman en verder tal
van vertegenwoordigers van handel, nijver-
heid en wetenschap. De opening van de
nieuwe fabriekshal anneks presentatie- en
administratieruimte viel samen met het 25-
jarig bestaan van het bedrijf.

In zijn openingswoord releveerde de hr.
Versteege de groei van zijn bedrijf, dat in
1945 in een pand aan het Gasthuisplein
van start ging, elf jaar later verhuisde
naar een nieuwe fabriek aan de Hogeweg
en sinds enkele maanden gevestigd is in
een gloednieuw en modern kompleks aan de
Kamerlingh Onnesstraat. In zijn toespraak
schetste de heer De Kok de grote beteke-
nis van de kunststoffenverwerkende indu-
strie en het aandeel hierin van de Colpitt.
De produkten van dit bedrijf worden met
name in Amerika en de landen van het
gemenebest bijzonder gewaardeerd.

De genodigden werden na de opening in
de gelegenheid gesteld de direkteur en zijn
echtgenote met de nieuwe bedrijfsruimte
en het jubileumjaar van de Colpitt te feli-
citeren. Vele aanwezigen maakten tevens
een rondgang door de fabriek die een
vloeroppervlakte van 5000 m2 heeft. Het
gebouw werd ontworpen door de in Zand-
voort woonachtige architekt Gies Sterren-
burg.

Krakers hebben zich geïnstalleerd
op bovenwoning in Mezgerstraat.

Fo.to: Frans Nieuwenburg

den ontving hij van" het gemeentebestuur
geen enkele reaktie op zijn noodkreet.

De gekraakte woning was onlangs door
de gemeente opgeknapt t.b.v. een vrouw
met zes kinderen, die in afwachting van
de herstelwerkzaamheden elders is onder-
gebracht. De vrouw heeft tot op heden ge-
weigerd de woning opnieuw te betrekken.
Release en uw verslaggever hebben gekon-
stateerd dat de 'opgeknapte' etage nog tal
van gebreken heeft. Het dak lekt, het wa-

ter loopt langs de opnieuw behangen mu-
ren, de balkondeuren sluiten niet, etc., etc.
In december van het vorig jaar heeft het
kollege van b en w de woning bezichtigd
en goedgekeurd.

Toch zijn de krakers gelukkig met de eta-
ge. 'Voor ons is het na acht maanden met

. negen personen in -een huiskamer met drie
kleine slaapkamers te hebben geleefd, een
paradijs', zeggen zij.

Gisteren verbleven de gezinnen nog in de
gekraakte bovenwoning. Door raadsleden,
Release en de jongerengroep Logos.wordt
er momenteel bij het gemeentebestuur op
aangedrongen zo spoedig mogelijk passen-
de woonruimte voor de families beschik-
baar te stellen.

meer emoties dan voetbal
in wedstrijd zvm-uithoorn
Na een gedwongen rustperiode van ver-
scheidene weken, veroorzaakt door sneeuw,
vorst en overvloedige regenbuien, heeft
Zandvoortmeeuwen afgelopen zondag de
kompetitie in de hoofdklasse van de ama-
teurs hervat met een thuiswedstrijd tegen
Uithoorn. In deze ontmoeting op de gras-
mat aan de Vondellaan gingen beide par-
tijen er-hard, vaak té hard, tegen aan.

Het gedrag van de spelers was voor
scheidsrechter Booy aanleiding de elftallen
tijdens de rust duidelijk te maken, dat hij
in de laatste helft van de wedstrijd niet
zou aarzelen streng op te treden tegen
voetballers die zich aan ruw en onsportief
gedrag schuldig maakten. Dat 't hem ernst
was bewees de arbiter enkele minuten na
rust, toen hij Aaldert Stobbelaar wegens
'herhaald ruw spel' in zijn straffaoekje
schreef. De scheidsrechter was niet langer
lief voor de spelers en terecht.

De ontmoeting was nauwelijks begonnen
toen Ap Koning in botsing kwam met een
speler van de tegenpartij. Koning hield aan
de botsing een gebroken scheenbeen over
en moest per brancard van het veld worden
gedragen. Na dit voor Koning zo pijnlijk
en ongelukkig verlopen incident kreeg de
wedstrijd een vinnig en hard karakter. Er
werd meer op de man dan op de bal ge-
speeld, waartegen de wedstrijdleiding aan-
vankelijk onvoldoende optrad. Het gevolg
was dat de eerste drie kwartier van de
ontmoeting vrijwel geheel door emoties
werd beheerst en er van voetbal maar wei-
nig viel te bespeuren.

Bij vlagen slaagde men er in iets tot
stand te brengen dat op voetbal leek. Ge-
rard Koper en Arend Stobbelaar deden hun
best lijn in het spel te brengen en beten
in de voorhoede de spits af, Het scoren
werd hen echter belet door de uitstekende
doelverdediger van de bezoekers, keeper
Tent. Zijn zandvoortse kollega Bos deed
niet voor hem onder en gaf de voorhoede
van Uithoorn voorlopig geen kans de lei-
ding te nemen.

In de tweede helft van de wedstrijd kre-
gen de gasten die gelegenheid wél. In de
22e minuut werd Bos volkomen verrast
door een handige spelmanoeuvre en een
hard schot van voorhoedespeler Van der
Vreeken, O—f. De aanvalslinie van de
thuisklup probeerde in de resterende tijd
de voorsprong van de bezoekers te over-

bruggen door hun doel onder stevige druk
te zetten. Maar Uithoorn zette zich .schrap
en slaagde erin een fatale doorbraak van
de kustbewoners te voorkomen.

•Zandv.m. moest tenslotte het hoofd bui-
gen en met de nederlaag genoegen nemen.
De wedstrijd werd door ongeveer 1300 toe-
schouwers bijgewoond. Veel plezier zullen
zij er niet aan hebben beleefd.

De resultaten van de andere wedstrijden
van afgelopen zondag in afdeling A luiden
als volgt:
OVVO—Hollandia 4-2 (3-1). Pietersz 0-1,
Klaassen 1-1, Leyenhorst 2-1, Tolle (eigen
doel) 3-1, Klaassen 4-1, Van de Beek 4-2.
SDW—ZVV 1-2 (0-0). Ackerman 1-0. Mo-
lenaar 1-1, Van Oostenbrugge 1-2.
DCG—Stormvogels 5-2 (4-0). Mulder 1-0,
2-0, 3-0, 4-0 en 5-0. Ebbeling 5-1, Van der
Pieterman 5-2.
Alkmaarse Boys—Rood Wit 1-1.
Stand amateurs 1e klasse A:
OVVO 14 21 Zandv.m. 13 13
DCG 14 18 Rood Wit A 13 12
SDW 13 17 Alkm. Boys 14 11
Uithoorn 14 16 AFC 14 9
ZVV 14 16 Hollandia 14 9
Spartaan 14 14 Stormvogels 13 8

AFSCHEID
ECHTPAAR VAN VEEN
Vrijdagavond heeft de beheerder van het
Gemeenschapshuis, de heer Th. van Veen,
tijdens een officiële ontvangst in zijn do-
mein afscheid genomen van zijn funktie van
beheerder van het huis. De heer Van Veen
en zijn echtgenote, die hem bij de eks-
ploitatie van het Gemeenschapshuis assi-
steerde, werden toegesproken door de voor-
zitter van het stichtingsbestuur, de heer K.
C. van der Mije en verder door afgevaar-
digden van verenigingen en organisaties die
regelmatig van de lokalen van het Gemeen
schapshuis gebruik maken.

Evenals voorzitter Van der Mije boden
zij het echtpaar Van Veen attenties aan.
De heer Van Veen dankte aan het slot van
de bijeenkomst voor de grote belangstel-
ling bij het afscheid van hem en zijn echt-
genote en wenste vervolgens zijn opvolger,
de heer W. A. van der Moolen, veel sukses
toe bij het beheer van het Gemeenschaps-
huis.

jubileumfeest
h. schaftschool

in gebouw
'de krocht'

Een groot aantal oud-leerlingen heeft ge-
bruik gemaakt van de gelegenheid om op
28 januari j.l. in het verenigingsgebouw 'De
Krocht het 50-jarig bestaan van de Hannle
Schaftschool te vieren.

De voorzitter van het schoolbestuur, de hr.
Gies Sterrenburg, heette namens het perso-
neel en de ouderkommissie de aanwezigen
welkom en deelde mee dat de moeder van
Hannie Schaft helaas door ziekte verhin-
derd was de avond bij te wonen.

Een delegatie van de school had haar
een fruitmand gebracht en met erkentelijk-
heid vertelde de heer Sterrenburg dat een
groot deel van het archief van Hannie
Schaft door haar moeder ter gelegenheid
van het jubileum aan de school was ge-
schonken.

De jeugdmusical 'Adieu Paris' van Ben-
ny Vreden, opgevoerd door leerlingen en
geregisseerd door het hoofd van de school,
de heer G. Loogman, oogstte veel sukses.
Tegen een fraai dekor van de Sacré Coeur
met op de trappen een schoolklas die een
vierdaags bezoek aan Parijs heeft gebracht
worden op de laatste dag van het verblijf
de herinneringen opgehaald en passeren de
gebeurtenissen nog eens de revue. Terecht
werd na afloop allen die aan het sukses
hadden meegewerkt hulde gebracht. Een
der leerlingen had de geschiedenis van de
Hannie Schaftschool (van de oprichting in
1920 af tot kort na 1945 school D ge-
naamd) op rijm gezet en mocht daarvoor
een hartelijk dankwoord van 'haar' hoofd in
ontvangst nemen.

In de pauze kregen de aanwezigen gele-
genheid schoolfoto's te bekijken en met an-
dere oud-leerlingen in het verleden te dui-
ken. Tal van sprekers boden daarna hun ge-
lukwensen aan. Burgemeester A. Nawijn be-
klemtoonde in zijn speech dat de opvoeding
van het kind eigenlijk in het gezin moet lig-
gen en dat de school als hulpmiddel moet
worden gezien. Spreker dankte de ouder-
kommissie die zich bijzonder veel moeite
heeft getroost in verband met de jubileum-
viering en overhandigde aan de heer Ster-
renburg een couvert met inhoud, bestemd
voor het schoolfonds. De heer J. Attema
vergeleek de omstandigheden uit zijn
schooltijd met die van nu en verzocht de
aanwezigen staande de in de afgelopen
vijftig jaar overleden leerkrachten en leer-
lingen te herdenken. De heer A. Hofstra
zei in zijn plaats graag de heer G. J. Ster-
renburg, oud-onderwijzer van de school, aan
het woord te hebben gezien, maar helaas
kon deze leerkracht, met wie hij in de be-
ginperiode van school D zo prettig had sa-
mengewerkt, om gezondheidsredenen niet
aanwezig zijn. Oud-leerling Theo Rekkers
vertelde met zijn vrouw graag uit Rotter-
dam te zijn overgekomen om deze avond
mee te maken. Spreker zag dit zelf als het
zoete heimwee naar de jeugd, hetzelfde
heimwee dat hem bij een bezoek aan Zand-
voort altijd even door de Herenstraat doet
lopen.

In een geestige speech sprak mejuffrouw
A. Kemp namens de kleuterschool 'Hummel-
oord' en de kleuterscholen 'Josina v.d. En-
den' en 'W. H. Suringar'. Spreekster zou
wat meer waardering voor de kleut=rscho-
len toch wel erg op prijs stellen daar het
met name de kleuterscholen zijn die de
overgang naar de lagere scholen gemakke-
lijker proberen te doen verlopen. Voor het
terrarium van de jubilerende school bood
ze twee agamen aan, die op dat moment
reeds in hun nieuwe behuizing waren onder-
gebracht. Om toch niet met lege handen
te komen overhandigde mejuffrouw Kemp
een opgezette kaaiman, die bij de dierkun-
deles ongetwijfeld uitstekende diensten zal
bewijzen. De heer C. M. J. Sinke, hoofd
van de Wim Gertenbachschool, zei de Han-
nie Schaftschool te zien als een burcht van
vreugd en hoop, omdat het kind er iedere
dag binnenkomt, en hij die het kind kent
kent de waarheid van het leven. Als be-
stuurslid van het A.B.O.P. overhandigde
spreker een enveloppe met inhoud. Iemand
die Hannie Schaft heel goed heeft gekend
schonk een door hem geschilderd portret
van de verzetstrijdster, terwijl fotograaf
Hans Joachim Böhme een grote foto van
spelende kinderen aanbood.

De heer Sterrenburg dankte tenslotte
voor de grote belangstelling die de Hannie
Schaftschool deze avond bij haar 50-jatig
bestaan mocht ondervinden.

Kr.M.

RAAD IN MAART BIJEEN
De eerstvolgende openbare vergadering van
de zandvoortse gemeenteraad is vastge-
steld op dinsdag 9 maart a.s. In deze
maand zal er geen bijeenkomst van de
vroede vaderen worden gehouden.



desastreus, wreed, ontluisterd
sportverslaggever!] op z'n best

Beste vrienden, ik ben een tikkeltje aange-
daan. Ik nam, overigens een beetje .tegen
m'n gewoonte, vanmorgen (maandag) ken-
nis van de sportverslagen in de kranten.
En van de pure opwinding, die ik daarbij
ondervond, keek ik er 's avonds nog eens
naar. Ik moet zeggen: de verslagen ontroer-
den mij. Ik ben namelijk een gevoelig mens,
zoals u dikwijls hebt kunnen ondervinden
en tante Agaat heeft daar • ook weet van.
De termen, die momenteel in de sport-
reportages worden gebruikt, grijpen mij
naar de strot. Ik kan er echt niet meer
om heen en ik moet uiting geven aan m'n
ontroering, vertedering, als u -dat liever
hoort. En nu heb ik 't deze-keer niet over
mijn heerlijke conferencier Herman Kuiphof
of de beroeps-braller Theo Koomen, maar
over de kollega's van de kranten. En nu
neem ik alleen het sportblad van 'De Tijd'
van j.l. maandag. ZwijmehSu even met me
mee? ,

't Gaat hier over het europese schaats-
kampioenschap dames in Leningrad. 'Met
toernooi om het europees schaatskam-
pioenschap dames, heeft voor de neder-
landse ploeg een 'desastreus verloop ge-
had. Een val van Ans Schut onderstreepte
de nederlandse misère Tot zover onze
kprrespondent Peter van Putten.
"~ Nou kan er met schaatsen natuurlijk
maar één kampioene zijn en vallen op het
ijs is ook geen zeldzaamheid. Als je nou
niet kan winnen, moet je gewoon zeggen,
die Russinnen waren bikkelharde meiden,
daar kón je niet van winnen en als Ansje
Schut een nare buiklanding maakt, is ze
— midden in haar sportieve prestatie —
uitgeschakeld, kan gebeuren. Ten opzichte
van de verrichtingen van goedwillende ne-
derlandse meisjes en huismoeders is de
uitdrukking 'desastreus' en 'misère' zonder
meer diskriminerend.
Ik blijf 'De Tijd' even volgen: Voetbal!
'NEC irriteert Feyenoord'. Een fijne kop bo-
ven het verslag vavn de wedstrijd NEC—
Feyenoord, die de rotterdammers met 1-0
verloren. Maar toen releveerde de verslag-
gever Maarten de Vos, zonder enig kom-
mentaar, een uitspraak van de trainer Ernst
Happel: 'Dit had natuurlijk met. voetbal
niets te maken'. Omdat de wereldkampioe-
nen van.NEC verloren!? Een stomme en ra-
zend denigrerende opmerking, die een
'sport'-verslaggever nooit had mogen laten
gaan. Goed zo, we gaan door: Nog steeds
dezelfde krant:
• Voorpagina: kopje in een kadertje: 'Ajax
wreed voor. DWS'. Een giller. Ajax won met
moeite -met- 1-0 -en in het verslag op pa-
gina .3, .in vette kapitalen: 'Ajax' 1-0 te-
recht, maar wreed?' Dat was een 'speciale
verslaggever'. Omdat het Ajax was, waar-
schijnlijk. In ieder geval: speciaal. Nog even
terug naar het schaatsen:

Bisletstadion, de vijf-landenwedstrijd hè-
ren: 'Schenk ontluisert Fornaess'. De drui-
ven. van het europees kampioenschap van
Fornaess waren voor deze 'verslaggever'
klaarblijkelijk bijzonder -zuur. Maar de re-
daktie van zo'n krant honoreert die onzin
toch maar.

In di lagere regionen voetbal: 'Haarlem-
B verplettert ADO in tweede helft'. Hoera,
dat weten we" dan weer. Als je met 5-0
wint, dan verpletter je een tegenstander.
Nog wat: VVH kleineert TYBB: 5-1.

Dit komt allemaal uit de koker van
'sport'-verslaggevers, beste vrienden.
Het zijn dezelfde lui, die tegenwoordig ook
vaak schrijven, als een klup bijvoorbeeld
met 4, 5 of 6-0 heeft gewonnen: Ajax of

Feyenoord of Velocitas 'vernedert' Rapidi-
tas of Bloemendaal of Stichtse Boys.

Als je een wedstrijd van een sterkere te-
genstander verliest, ben je in het huidige
voetbal meteen 'vernedert'. Jawel, dit zijn
lieden, die bijzonder veel op hebben met
sport en wat er om heen hangt. De boom
in, voor mij. En mag ik dan daar maar mee
besluiten? Van tante Agaat krijg ik niet
veel begrip. Die zegt: 'Die hele sport is
één grote troep in ons land'.
Vind ik wat gechargeerd. BARTJE

FAMILIEBERICHTEN

Agent voor
buitendienst

Tot onze diepe droefheid ging heden
van ons heen, mijn innig geliefde
vrouw, onze lieve moeder en groot-
moeder

Martha Beekman-Rebattu
op de leeftijd van 81 jaar.

Haar leven was liefde.
F. Ph. Beekman

Bloemendaal: C. Max-Beekman
N. F. P. Max

Maartensdijk: S. Beekman-Jutte
Zandvoort: F. Ph. Beekman

P. H. Beekman-Buis
en kleinkinderen

Zandvoort, 20 januari 1971
Het Huis. in de Duinen
De teraardebestelling zal plaatsvin-
den woensdag 3 februari om 14.30
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

RVS

Pruiken
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf / 29,95.

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer.

Het gemeentelijk verzorgingshuis
vraagt een:

assistente voor de huishouding
5-daagse werkweek, met in rouleersysteem week-
end diensten.
Geboden wordt een goed salaris, terwijl de pre-
mie A.O.W. voor rekening van de gemeente komt.
Gevraagd wordt een prettige partner in het werk,
met tact in de omgang met bejaarden.
Sollicitaties gaarne aan de directrice van het Ge-
meentelijk Verzorgingshuis, Swaluëstraat 1, Zand-
voort. Telefoon 02507 - 2890.

De nv Rotterdamse Verzekering-Sociëteiten (RVS) heeft plaats voor
actieve, ambitieuze medewerker om opgeleid te worden tot agent buiten-
dienst voor haar bestaande portefeuille te Zandvoort.

Belangrijk voor u: deze functie ligt in 'de sfeer van de adviesverkoop voor
het in stand houden en uitbreiden van de diverse soorten verzekeringen.
Dit is een zeer reële kans voor het opbouwen van een goede levenspositie
als verzekeringsadviseur; u heeft een, grote mate van zelfstandigheid; u
krijgt een effectieve opleiding in het eigen trainingscentrum, een van leef-
tijd, opleiding en ervaring afhankelijk gegarandeerd hoog inkomen, directe
opname in de pensioenregeling.

Belangrijk voor ons: een mulo- of gelijkwaardige opleiding, leeftijd 23-35
jaar. •
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het bijkantoor der RVS,
Nieuwe Gracht 5a te Haarlem. Telefonisch kunt u reflecteren bij onze in-
specteur, de heer A. J. Vermaire, Pieter Wantelaan 48, Haarlem.
Telefoon 023 - 240625.

Atlverteort in deze courant/

GROOT PAK
28 STUKS
vastgestelde prijs: 94
onze normale prijs:75

DUS...
niet alleen
woensdag en
donderdag
maareen
WEEK LANG

J. Th. Kort is een ̂ middelgroot, winkelbedrijf dat gespeciali-
seerd is in textiel en woningtextiel. Er zijn vestigingen in
Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Op korte termijn zijn er
de volgende vakatures:

Verkoopster en Verkoper
beiden voor de afdeling woningtextiel.

Leerling-Verkoopster
niet ouder dan plm. 18 jaar, ter assistentie op zowel de afde-
ling textiel, als de afdeling woningtextiel.

Akkuraat Meisje
voor lichte administratieve- en magazijnwerkzaamheden.

2 Ervaren Verkoopsters
voor het filiaal te Zandvoort.

De salariëring, alsmede de sociale voorzieningen zijn goed.
Gelegenheid tot solliciteren in de
Grote Houtstraat 83-87 te Haarlera,
telefonisch 023 - 31.90.46.
Voor Zandvoort eventueel Grote
Krocht 30, tel. 02507 - 26.66.

HAARLEM, HEEMSTEDE, ZANDVOORT

OOK V O O R UW

A.O.W. en A.W.W,
N A A R DE

N U T S S P A A R D A N K
W E S T N E D E R L A N D
MET HET UNIEKE VOORDEEL VAN

Dagelijkse renteberekening
KANTOOR ZANDVOORT: Grote Krocht 38, tel. 3039
G E O P E N D : maandag t/m vrijdag van 9-1 en 2-5 uur; bovendien vrij-
dagsavonds tot 7 uur.

Standplaatsen rijdend bijkantoor:
FLEMINGSTRAAT: dinsdag en vrijdag van 9-10 uur
HUIS IN DE DUINEN: donderdag van 3-4.15 uur
NIEUW UNICUM: donderdag van 4.30-5.30 uur

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Echtp. met 2 kind. -vraagt
huis met 2 a 3 km'rs., keuk.
douche in juli, niet te' ver
van zee. D. Wassenaar,
Amerbos 231, Nieuwendam,
tel. 020-270452.. ,

Te koop aangeb.: Mareynen
koelvitrine, i.z.g.st. en po-
lyester vlet met ;ZO pk bui-
tenboordmotor. Teh 4112-
4966. * '•~•

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
geyoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ595,-; of
lx ƒ 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Gevr. voor 1 dag of 2 halve
dgn. i.d. week: hulp in de
huish., gerieflijk huis nabij
bushalte 80 in Bentveld.
Telefoon 023-240770.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2188

Te koop t.e.a.b.: Ford, type
Victoria coach 2 deurs,
groen crème automatic.
Stationsstraat 9.

Gevr.: werkster, 2 ocht. of
1 hele dag p.w., enige ken-
nis van Engels. Boulevard
Paulus Loot 31, tel. 4179.

Te koop: 2-pers. slaapkam.- Te koop: 2 houten stereo
ameubl. + spiraal +• matras, boxen, 10 Watt. Prijs ƒ 85,-
Telefoon 3781. Schoolstr. 8, Zandvoort.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13.50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3.50 per kwartaal)
per post ƒ17.50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE GOU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

ouderhoud
gemeentewoningen laat veel
te wensen over

KOTTER
VAN SPORTVISSERS
BIJ RICHE GESTRAND
Dinsdagmiddag is ter hoogte van paviljoen
Riche aan de noord-boulevard de Wieringer
kotter 40 aan de grond gelopen en muur-
vast in het zand geraakt. De opvarenden
van de kotter, twee duitse sportvissers,
sprongen na de stranding overboord en wis-
ten na een moeizame worsteling door de
branding het strand te bereiken. De duit-
sers waren met de kotter, die zij in Wie-
ringen hadden gekocht, op weg naar Bres-

steeds meer verzet
tegen volkstelling

(onthoofdingsprocedure). Met name voor 'Anti-volkstelling adviesburo' ingericht.
de bevolking op varende schepen en in

^ ™^^™™^" JlldS f. frffl . v.„ d' 66, in^Tweede Kamer
na invulling de boekjes niet worden 'ont- SeJo^stelHnfl uit te stellen Naar de me-
hoofd', maar direkt naa rh CBS dienen . rf f k t j t d ' j t i an

Het verzet tegen de eind deze maand te verstrekken van gegevens Indien hij daar-
kens in Zeeuw-Vlaanderen toen zij ter hoog- houd a|geme„e „0|kstelllng neemt steeds door of zichzelf of één zijner bloed-en aan-
te van Riche m moeilijkheden kwamen te verwanten in de rechte lijn of in de zijlijn
verkeren. Door het uitvallen van de motor nieer toe. j„ de tweede of derde graad of zijn echt-

De vorige week door twee gezinnen ge- kommissie en dat zij anders in moeilijkhe- raakte het scheepje stuurloos en dreef snel . genote of vroegere echtgenote aan het ge-
kraakt» wnnlna aan de Mezaerstraat welke den zouden komen met het inhalen. De wet- in de richting van de kust. Enkele uren na Op een persconferentie van het t-°mitê r van een strafrechtelijke veroordeling
kraakte woning aan de Mezgerstraat, welKe houder ZQU de huurders echter niet hebben de stranding werd vastgesteld dat de oor- Waakzaamheid Volkstelling' heeft het lid za| b|ootste||en'.
eigendom Is van de gemeente Zandvoort. inge|icht over het feit, dat bij de eerste be- zaak van het defekt aan de motor was ge-. Jan Holvast vorige week dinsdag m Den formuliPrPn invullen dan
verkeert in slechte staat en Is op dit mo- taling van de verhoging hun beroep zonder legen in een vissersnet dat in de schroef Haag verklaard dat regering en CBS voor Wi ™"*°™J* J?™™*" d"e van hem
verKeen '"! SIB«'W 5"*», en i» op » a vervallen was. verward was geraakt. In de loop van woens- het parlement feiten verzwegen of onvolle- zal hij daarna alle hulp geven die van nem
ment in feite niet geschikt voor bewoning. Door de betrokken wethouder wordt dit dag en donderdag zijn de pogingen om de dig vermeldden, die met de volkstelling ver- wordt verlangd.
Vorig jaar werd de woning t.b.v. een jonge ontkend. Hij zou na ontvangst van een re- kotter vlot te krijgen op niets uitgelopen, band houden. 'Zo worden bij de telling met Oranje Vrijstaat heeft m het gekraakte
vrouw met zes kinderen In oodracht van de kest met handtekeningen van de bewoners Vandaag zal een nieuwe poging worden on- van alle personen de schutbladen van de pand van de AMRO-bank op de hoek van
vrouw mei zes *moeren m opuracm van u0 de huurders duide|ijk hebben gemaakt, dat dernomen het vaartuig in zijn element te rest van het in te vullen boekje gescheiden de Leidsestraat en de Keizersgracht een
gemeente opgeknapt. De kamers werden jedere huurder afzonderlijk een bezwaar- brengen. r**H,*^^**,-****^,,*^ M=t nnma unnr > A _ * : ,.~ii,„t„iiir,„ a^mac-knrn' -.„„OKI-M
opnieuw behangen, da plavonds gewit, de schrift moest indienen, dit ingevolge de pro-

dakbedekking vernieuwd, N etc., etc. Na de fe
e
e
d
n
u™ebLïrder°0dlïe TSet^ieret *tegen de

opknapbeurt kwam het kollege van b en w huurverhoging had geprotesteerd heeft een IN ZANDVOORT'
een kijkje nemen en de vroede vaderen bezwaarschrift ingediend. De badminton-interlandwedstrijd Nederland • , .. Hnl„acf ning van ae iramie moei UB u.ivue.my va»
i. . * j ü LI i A t L.» ...ie Wat de bewoonbaarheid van de percelen Schotland, die a.s. donderdag 1 februar te worden gezonden, aldus Holvast dé volk-stpllina dusdania aewiiziad worden
kwamen tot de konklusie dat het huls - aan d(J Koningstraat en Van Ostadestraat om 20.00 uur in de sporthal wordt ge- Voorts is het mogelijk met de adresko- f ^'^''"Vede*a'9™9^ de be^o kind
een bovenetage - weer voor bewoning ge- betreft wordt van de zijde van de gemeen- speeld, belooft een spannend en hoogstaand dering op de eerste in te vullen kaart en upetaandp onrust wordt wéaaenomen
schikt was Een ambtenaar van de orovin- te toegegeven dat.deze niet meer aan de duel te worden. met behulp van de telregisters die ook naar oesiaanae onrust worai weggen men.
SCHIM was. ten amDienaar van ae provm hujdige normen vo|doet- Maar wanneer de Beide landen-teams, die in het verleden het CBS gaan bij een bepaalde naam de
cie Noord-Holland bracht begin dit jaar een woningen, in 1973 afgeschreven zullen zijn al toonden tegen elkaar opgewassen te zijn, gegevens terug te vinden, zo stelt het ko-
gunstig rapport uit aan de minister van is een grondige aanpak van onderhoud en komen op volle sterkte binnen de lijnen in mité. 'De noodzakelijke anonimiteit is bij JOGOS HIELD
,„ii„.i,..!e„Qe«„„ »„ rnimtoiüirn nrdonlna verbetering mogelijk. Aan afbraak, zoals in Zandvoort. deze statistische enquête afwezig. De „ ,T™TVT * rririxrij rvrrx-roT
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de Mezge

a
rstra^tj

 J
wordt niet gedacht. De Nederland komt met de beide nationale plicht en de mogelijkheid tot vernietiging ALTERNATIEVE DIENST

over de herstelwerkzaamheden. gemeentewoningen in de Koningstraat en kampioenen Joke van Beusekom en Rob van gegevens in gevallen als bijvoorbeeld r\VFR MILIEUBEHEER
Van Ostadestraat zijn pas een halve eeuw Ridder, nationaal jeugdkampioene Marian een bezetting, zijn niet geregeld', aldus en- ^ »*-•"• «**«j

De werkgroep Release uit Haarlem, die voor oud. Wél worden de gebreken aan de wo- Luesken, en verder met de dames Felice kele bezwaren van het komité. D aiternatjeve dienst welke de jongeren-
de vrouw met zes kinderen bemiddelend ningen toegeschreven aan de 'leeftijd' van de Nooyer, Tonny Panneman en Marja Rid- De studentenorganisaties ASVA, SRVU, oroeo ioaos zondagavond in het vereni-
optreedt bij de gemeentelijke instanties van de panden. der, en de heren Ruud en Huub van Gin- Gronstra en (o.m.) Socialistische Jeugd, „ nasaebauw 'De Krocht' hield stond ge-
Zandvoort, was veel minder enthousiast Dit neemt naar onze mening niet weg, neken, Boudewijn en Piet Ridder en Rudy Sjaloom en Dolle Mina hebben hun leden H ? ? . . t k va de afbraak van ons
over het resultaat van de opknapbeurt. dat zowel het onderhoud van de woning Hartog. geadviseerd niet aan de volkstelling mee Lefm eu en de korte — tijd die ons
Door Release ingeschakelde deskundigen aan de Mezgerstraat als van de gemeente- De schotten komen met nationaal kam- te doen. De oproep is onder.meer onder- ' Q ' rest om de fatale gevolgen van deze
op het gebied van onderhoud aan woningen woningen in het dorpscentrum te wensen pioen Bob Mccoing, Fraser Gow, A. Flock- tekend door Norah Samkalden, dochter van ,fh

u
r,,i, te V00rkomen

konstateerden tal van gebreken. Het nieuw overléat en op dit moment de toets van de hardt. Jan Hume, J. Mcneillage en de da- amsterdams burgemeester. aiuiaais «= •
gelegde dak - kosten geraamd op ƒ5000 kritiek niet kan doorstaan. Er is alle reden mes Flockhardt, Hume en Kelly. Non Play- _. ln een fascinerend geluid-, licht- ien beel-
— was volgens de Release-deskundigen voor dat de gemeenteraad het kollege van ing captain is Craig Reedie. De- gemeenteraad van Bergen (NH) heeft denspel gaven de 'eden van de groep
niet goed uitgevoerd en lekte als een b en w op dit punt eens flink aan de tand In-totaal worden 9 partijen gespeeld, n l. zich in een motie uitgesproken tegen de een impressie van de ontwiKKeiing m ae
mandje, leidingen waren onvoldoende of ge- voelt. Die tand is hard aan regulatie toe. 2 heren-enkel, 2 dames-enkel, 2 heren-dub- manier waarop de .volkstelling zal worden natuur voor en na de Komst van ae mens.
heel niet geïsoleerd en verkeerd gelegd, bel, 1 dames-dubbel en 2 gemengd-dubbel gehouden. Bij de regering en bij de Twee- In het Logosspel gedraagt de mens zien
, . . _ _ _ _,.. .__ „-,„- ,.„«. Hoofdscheidsrechter is de heer Vic Dumas! de Kamer wordt er op.aangedrongen maat- als een tovenaars eerling die de door hém-

Op dit moment is nog een klein aantal regelen te nemen die; het vertrouwen ten zelf opgeroepen krachten -jndustrie en
zitplaatsen voor dit top-evenement beschik- aanzien van de anonimiteit zullen vergroten, de nooit te bevredigen konsumptiemaat-
baar. Kaarten zijn a f 1.— verkrijgbaar bij waardoor tevens een grotere deelname kan schappij - met langer kan bezweren. Het
de organiserende 'Sporting Club Zand wordp" verwacht. looot hem volkomen u.t de hand en hij
voort', sporthalrestaurant, Zandvoort.

balkondeuren sloten niet, enz. Release heeft
eerder genoemde ambtenaar van de provin-
cie attent gemaakt op Óe door de deskundi-
gen gekonstateerde gebreken aan de wo-
ning.
Volgens Release zou de ambtenaar in goed
vertrouwen hebben gehandeld. Het door
hem samengestelde rapport over de woning
berustte voornamelijk op-de door de ge-
meente Zandvoort verschafte gunstige infor-
maties.

Niet alleen de Release-mensen ook de
verslaggever van de Zandvoortse Courant
heeft, tijdens zijn bezoek aan de krakers-
gezinnen,-verscheidene gebreken aan de bo-
venwoning gekonstateerd. In de aan de
Mezgerstraat gelegen huiskömer van de bo-
venetage liep het regenwater langs een der
muren en konden de balkondeuren niet wor-
den gesloten. Onder deze omstandigheden
is het begrijpelijk dat de vroegere bewoon-
ster niet naar deze woning terug wil. Men
trekt er waarschijnlijk alleen in, zoals de
krakers deden, wanneer men geen dak bo-
ven het hoofd heeft. Onbegrijpelijk is het
dat de gemeente de etage voor bewoning
goedkeurde. Het is natuurlijk mogelijk, maar
niet erg waarschijnlijk, dat de leden van
het dagelijks bestuur van Zandvoort een
an.dere woning hebben geïnspekteerd en
een ander dak hebben beklommen. Anders
is het moeilijk te verklaren dat burgemees-
ter en wethouders de gebreken over het
hoofd hebben gezien. Dat het pand aan de
Mezgerstraat op de nominatie staat te vJor-
den gesloopt kan geen geldig ekskuus zijn
voor deze 'opknapbeurt'. Zolang de ge-
meente inwoners van de badplaats in de
Mezgerstraat onderdak verschaft, is zij ver-
antwoordelijk voor een goede gang van za-
ken.

kunstijsbaan

EUROHARTWEEK
VAN 22 T.E.M. 28 FEBRUARI
In de week van 22 t.e.m. 28 februari orga- . . , _ . . . , _ .....
niseert de Nederlandse Hartstichting in het Andre Schmidt van de Oranje-Vrijstaat m
kader van de Eurohartweek een inzame- Amsterdam heeft zichzelf en anderen ge-

e t.b.v. de aktiviteiten van de stich- tooid met een jodensterjzoals de joodse be
het gebied van de bestriidina van volking die op ' - - - - J- - • - " • - • --

worden verwacht. loopt hem volkomen uit de
Een voorstei uit de raad om direk't al dreigt ten onder te gaan m de door hem

te besluiten zelf de naamkaarten na kontro- geschapen behoeftebronnen.
Ie te vernietigen en deze 'dus niet naar het Aan het slot van het spel hapt de mens
CBS te sturen, werd niet in behandeling a||een nog maar naar zuivere lucht om te
genomen. kunnen blijven bestaan. Zijn laatste behoef-

door Eurovisie-uitzen-

te is tevens zijn eerste.
Voor het spel begon gaf de heer E. Bar-

,_ ...*-.._ — u.* boek 'Njet-zijri of Wei-
van zijn theo-

dingen in de landen van We^SST!; £«. d?T.r.stante t&nt "m" de ̂ pl!̂
deze uitzendingen, die door twintig landen de ster staat het ™mm

D
er,777L; het ra^pen' bestaat noemde spreker een totale menta-

bultenz W-Europa zullen worden overgeno- l̂1"̂ ^̂ ..!3"̂ !̂,,1^̂  n̂ ™^ JJ« *£ liteittverandering. Na het spel, een kleuren

t
kennemerland

van 22 t.e.m. 28 februari kunnen zich

Lennepweg 93, tel. 2720 en mevr. A. H.
den Duyn-Huisma, Westerparktsarta 31, te-

.lefoon 3432.

wl«n op het verschoningsrecht ingevolge

°P ' '

„ver <fc kansen voor een oplos-™

raden kennemergemeenten
gaan praten

'Een leder kan zich verschonen van' het Enkele deelnemers zagen de steeds toe-
nemende behoeftebevrediging niet als de

HnfYRTTTTTTW PC grootste kwaal van onze tijd, maar de ver-
riUUKZjlliliNijr «jo nietiging van het afval van industrie, etc.
VAN BEZWAARDEN De anderen waren echter van mening dat
TT7r>i?Ts.T ntüDDT ATVT het een nauw met het ander verbonden
1EGLN PIERPLAN was- De mensheid, aldus de heer Bartels,
Tijdens de vorige week in Haarlem door kan maar niet eindeloos roofbouw plegen
een kommissie uit Gedeputeerde Staten op de beperkte ruimte waarop hij leeft. Het
gehouden hoorzitting inzake de bezwaren is noodzakelijk dat wij onze materiële be-
tegen het pierplan — het door de gemeen- hoeften beperken en aanpassen bij wat mo-
teraad goedgekeurde bestemmingsplan Zee- gelijk is. Door onze huidige instelling —
reep-Noord - heeft burgemeester Nawijn de opeenstapeling van behoeften - bren-
verklaard, dat wanneer het - ooit zo ver gen wij ons leefmiljeu onherstelbare scha-
mocht komen dat de ondernemers, b.v. door de toe.

Onderhoudsperikelen bestaan ook voor de De kolleges van burgemeester en wethou- deze studie hebben meegewerkt in verband konjuktuurwijzigingen, zouden afzien van Aan het slot van de bijeenkomst werden
huurders van de gemeentewoningen aan de ders van Bennebroek Bloemendaal Haar- met de beslissingen over het wetsontwerp het plan, dan het moment Is aangebroken door Logos stencils uitgereikt met
Koningstraat en Van Ostadestraat, waarvan . . . . ' t uu voor '>'mond- Intensief kontakt is er nog voor de gemeente om zich opnieuw op het een aantal praktische wenken voor de be-
het beheer is opgedragen aan de woning- lemi Heemstede en Zandvoort hebben een wel met vertegenwoordigers van Haarlem- bestemmingsplan te bezinnen. strijding van de milejuvervuiling. Dit sten-
bouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht', grote mate van eensgezindheid bereikt ten merliede en Spaarnwoude alsmede van de Van de zijde van de bezwaarden werd cj| was tevens het antwoord op de vraag
Eén- van de bewoners heeft geruime tijd __„,!__ „an ___ „.„*al door da ISK Haarlemmermeer, hoewel zij door de situe- aangevoerd dat uitvoering van het pierpro- van een der aanwezigen wat wij in eigen
geleden de alarmbel geluid en weigerde in aanzlen van een aaniai aaor ae ioiv- rjng en struktuur van deze gemeenten en jekt schaalverkleining van het landschap omgeving kunnen doen voor ons welzijn,
verband met de gebreken aan zijn huurwo- kommissie geformuleerde uitgangspunten de daaruit voortvloeiende problematiek in tot gevolg zou hebben. Ook de vervuiling
ning verhoging van de huur te betalen. De voor een gemeenschappelijke regeling tus- zeker opzicht een terughoudend en afwach- van het zeewater werd als argument tegen
bewoners van de andere huizen volgden la- . 'T tend standpunt innemen. de aanleg van een wandelhoofd gebruikt,
ter zijn voorbeeld en weigerden eveneens sen aeze gemeenteraden.
de huurverhoging te voldoen. De kwestie _.. . . . , .. .. . , . , . '
is momenteel in behandeling bij de huur- Dlt sjaat."?'de uitnodiging van het bestuur
advieskommissie. • van het ISK aan de Kennemer raden om

Ook bij de woningen aan de Koningstraat °P donderdag 11 februari a.s. in de aula
en Van Ostadestraat is er sprake van van de * technische schoo Sint Petrus
slechte dakbedekking die lekkages veroor- aan de Berlagelaan m Haarlem over een
zaakt, niet-sluitende deuren, slechte en verdere bestuurlijke integratie te praten,
soms gevaarlijke lichtleidingen en door- Twee funktionanssen van de Vereniging
slaan van muren. Volgens de bewoner die y.an Nederlandse Gemeenten zullen miei-
het eerst weigerde huurverhoging aan de dln.pen houden over de bestuurskundige fa-
gemeente te betalen, 'zijn de huizen op het j-etten van intergemeentelijke sarnenwer- Voor de twee gezinnen die begin vorige woningkrakers wegens huisvredebreuk ieder

voorlopige oplossing
voor dakloze gezinnen

BURGERLIJKE STAND
29 januari 1971—4 februari 1971

Geboren: Trientje, d.v. F. E. Brune en
J. Paap.

Overleden: Willem Vons, oud 79 jaar, ge-
huwd met A. W. G. van der Kroon; Chris-
tina Adriana Geelof, oud 84 jaar, gehuwd
geweest met W. Bergsma; Andries Chris-
toffel Mensen, oud 92 jaar, gehuwd geweest

,
randje van de bewoonbaarheid gehouden, '̂n„gs%or.mej1 en de, mogelijkheden hiervan
maar zeer zeker onleefbaar, tenzij de huur- voor Zuid-Kennemerland. Dat zijn mr. H. E.

met F- E_ Rog.
Ondertrouwd: Wilhelmus Johannes Beek

bovenetage van een woonhuis waren veroordeeld tot een boete van 200 en Yvonne Christine van Woudenberg; Erik
, - . een Dovenerage van een »°°n"« s

 gu,den De 2aken zijn verwezen naar het Dosse en Renée Stokking.
ders er zelf het een en ander aan laten Pfafj' oud-gemeentesekretaris van Haarlem aan de Mezgerstraat hebben gekraakt Is hof in Den Bosch. Het waren de eerste Geboren buiten de gemeente: Isabelle
doen'. en drs. h. van Pijpen. . _ een voorlopige oplossing voor hun hulsves- strafzaken tegen krakers die aan de Hoge Anna Maria, d.v. J. P. Wilhelmus en A. M.

Een aantal huurders van de woningen is lo£
ls vo.°.rïtter van l161 in l96? gestichte n̂-.--.!!!!!.!.-.!-., na,,OBde„ Raad zijn voorgelegd. de Graaff; Tycho, z.v. C. M. Tonbreeker en

bijzonder verbolgen over het optreden van ̂ K V6601 burgemeester mr. L. de Gou van tmgsmoeiiijkheden gevonden. Ret hof .„ Arnhem heeft naar het oor. , Diemer; E|ther> d.v. s. Gillows en C. R.
wethouder Kerkman in deze kwestie. De Va?-rlem °p ,en als sekretans wethouder E. - . . * _ , • » deel van de Hoge Raad een onjuiste bete- Brilleman.
wethouder zou er bij de bewoners op heb- J- Everwijn Lange van Bennebroek. In de Voor het gezin, bestaande uit man, vrouw kenis toegekend aan het 'in gebruik' zijn Overleden buiten de gemeente: Martha
ben aangedrongen de verhoging toch maar bnef aan de. raden, wordt ,een, overzicht en een baby van B'/a maand, is tot 1 maart van een Woning, zoals dat voorkomt in een Rebattu, oud 81 jaar, gehuwd met F. P.
te betalen, daar de huurverhoging toch toe- B6,?676" van de werkzaamheden binnen het a.s. een flatje m De Schelp beschikbaar. artike| van het wetboek van strafrecht over Beekman.
gestaan zou worden door de huuradvies- SK- Opgemerkt wordt, dat de bestuurs- Het echtpaar met een kindje van 10 maan- huisvredebreuk.

kommissie enkele ontwerpen voor een hech- den en waarvan de vrouw m verwachting -|n djt artjke| dat bescherming van het -
tere samenwerking had gemaakt, maar dat is, kreeg tot eind deze maand een flatje huisrecht beoogt, kan het 'in gebruik' zijn WATERGETITDEN
deze door veranderde inzichten, nota's en m de Tjrek Hiddesstraat toegewezen. Men a||een worden uitgelegd als feitelijk als wo- J

wetsontwerpen tot voor kort niet de onver- hoopt voor 1 maart een definitieve oplos- njng jn gebruik zijn hetgeen met het nor-
deelde goedkeuring van de kolleges van b sing voor beide families te hebben gevon- ma|e spraakgebruik overeenstemt', aldus de febr.
en w hebben gekregen. den. Gisteren hebben de gezinnen de bo- Hoge Raad.

.Volgens het bestuur kan echter aller- venwon.ng aan de Mezgerstraat verlaten. Prokureur-generaal mr. Langemeijer had
minst gezegd worden, dat de zaak van De gemeente hield vast aan haar eis dat jn december ook tot vernietiging van de
Zd.-Kennemerland vele jaren onbenut is ge- de etage door de krakers moest worden arhhemse arresten gekonkludeerd. Hij was
laten. Door het veelvuldige overleg, ont- ontruimd. van mening dat in de zaken waar het hier
wikkelingen elders en het overwegen van om gaat niet van een 'in gebruik' zijnde wo-
de zienswijze van de gesprekspartners kon- Voor meer nieuws m.b.t. de krakersakties ning kan worden gesproken. „
den de inzichten worden verdiept en zal dit van dé afgelopen maanden zorgde deze De arresten waren uitgesproken tegen 12 5-01

zeker vruchten afwerpen. week de Hoge Raad. Dinsdag vernietigde twee krakers die in Nijmegen een woning 13 5.30
Voorts wordt opgemerkt dat b en w van dit hoogste rechtskollege de arresten van hadden bezet, die al vier maanden leeg-

Velsen sinds enkele jaren niet meer aan het .gerechtshof in Arnhem, waarbij twee stond om te worden verkocht. Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEECE
HHITESTR. IB • TEL.: -W99 - ZRNUVOORT

febr.
7
8
9

10
11
12
13

HW

3.11
3.58
4.31
5.01
5.30

LW

9.00
10.00
11.00
12.00

13.00
13.00

HW

14.22
14.55
15.32
16.07
16.39
17.07
17.37

LW

23.00
24.00
24.00

strand
berijdbaar
5.30-12.00

7.00-13.00
8.00-14.00
8.30-14.00

9.30-15.30



desastreus, wreed, ontluisterd
sportverslaggever!] op z'n best

Beste vrienden, ik ben een tikkeltje aange-
daan. Ik nam, overigens een beetje .tegen
m'n gewoonte, vanmorgen (maandag) ken-
nis van de sportverslagen in de kranten.
En van de pure opwinding, die ik daarbij
ondervond, keek ik er 's'avonds nog eens
naar. Ik moet zeggen: de,verslagen ontroer-
den mij. Ik ben namelijk een gevoelig mens,
zoals u dikwijls hebt kunnen ondervinden
en tante Agaat heeft daar ook weet van.
De termen, die momenteel in de sport-
reportages worden gebruikt, grijpen mij
naar de strot. Ik kan er echt niet meer
om heen en ik moet uiting 'geven aan m'n
ontroering, vertedering, als U' dat liever
hoort. En nu heb ik 't deze keer niet over
mijn heerlijke conferencier Herman Kuiphof
of de beroeps-braller Theo Koomen, maar
over de kollega's van de kranten. En nu
neem ik alleen het sportblad van 'De Tijd'
van j.l. maandag. Zwijmelt u even met me
mee?

't Gaat hier over het europese schaats-
kampioenschap dames in Leningrad. 'Het
toernooi om het europees schaatskam-
pioenschap dames, heeft voor de neder-
landse ploeg een 'desastreus verloop ge-
had. Een val van Ans Schut onderstreepte
de nederlandse misère Tot zover onze
korrespondent Peter van Putten.

Nou kan er met schaatsen natuurlijk
maar één kampioene zijn en vallen op het
ijs is ook geen zeldzaamheid. Als je nou
niet kan winnen, moet je gewoon zeggen,
die Russinnen waren bikkelharde meiden,
daar kón je niet van winnen en als Ansje
Schut een nare buiklanding maakt, is ze
— midden in haar sportieve prestatie —
uitgeschakeld, kan gebeuren. Ten opzichte
van de verrichtingen van goedwillende ne-
derlandse meisjes en huismoeders is de
uitdrukking 'desastreus' en 'misère' zonder
meer diskriminerend.
Ik blijf 'De Tijd' even volgen: Voetbal!
'NEC irriteert Feyenoord'. Een fijne kop bo-
ven het verslag vavn de wedstrijd NEC—
Feyenoord, die de rotterdammers met 1-0
verloren. Maar toen releveerde de verslag-
gever Maarten de Vos, zonder enig kom-
mentaar, een uitspraak van de trainer Ernst
Happel: 'Dit had natuurlijk met voetbal
niets te maken'. Omdat de wereldkampioe-
nen van NEC verloren!? Een stomme en ra-
zend denigrerende opmerking, die een
'sport'-verslaggever nooit had mogen laten
gaan. Goed zo, we gaan door: Nog steeds
dezelfde krant:

Voorpagina: kopje in een kadertje: 'Ajax
wreed voor, DWS'. Een giller. Ajax won met
moeite met 1-0 -en in het verslag op pa-
gina 3, in vette kapitalen: 'Ajax' 1-0 te-
recht, maar wreed?' Dat was een 'speciale
verslaggever'. Omdat het Ajax was. waar-
schijnlijk. In ieder geval: speciaal. Nog even
terug naar het schaatsen:

Bisletstadion, de vijf-landenwedstrijd hè-
ren: 'Schenk ontluisert Fornaess'. De drui-
ven van het europees kampioenschap van
Fornaess waren voor deze 'verslaggever'
klaarblijkelijk bijzonder -zuur. Maar de re-
daktie van zo'n krant honoreert die onzin
toch maar.

In de lagere regionen voetbal: 'Haarlem-
B verplettert ADO in tweede helft'. Hoera,
dat weten we dan weer. Als je met 5-0
wint, dan verpletter je een tegenstander.
Nog wat: VVH kleineert TYBB: 5-1.

Dit komt allemaal uit de koker van
'sport'-verslaggevers, beste vrienden.
Het zijn dezelfde lui, die tegenwoordig ook
vaak schrijven, als een klup bijvoorbeeld
met 4, 5 of 6-0 heeft gewonnen: Ajax of

Feyenoord of Velocitas 'vernedert' Rapidi-
tas of Bloemendaal of Stichtse Boys.

Als je een wedstrijd van een sterkere te-
genstander verliest, ben je in het huidige
voetbal meteen 'vernedert'. Jawel, dit zijn
lieden, die bijzonder veel op hebben met
sport en wat er om heen hangt. De boom
in, voor mij. En mag ik dan daar maar mee
besluiten? Van tante Agaat krijg ik niet
veel begrip. Die zegt: 'Die hele sport is
één grote troep in ons land'.
Vind ik wat gechargeerd. BARTJE

FAMILIEBERICHTEN

Agent voor
buitendienst

Tot onze diepe droefheid ging heden
van ons heen, mijn innig geliefde
vrouw, onze lieve moeder en groot-
moeder

M ar t h a Beekman-Rebattu
op de leeftijd van 81 jaar.

Haar leven was liefde.
F. Ph. Beekman

Bloemendaal: C. Max-Beekman
N. F. P. Max

Maartensdijk: S. Beekman-Jutte
Zandvoort: F. Ph. Beekman

P. H. Beekman-Buis
en kleinkinderen

Zandvoort, 20 januari 1971
Het Huis. in de Duinen
De teraardebestelling zal plaatsvin-
den woensdag 3 februari om 14.30
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

RVS

Prulken.
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf f29,95.

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfear.

Het gemeentelijk verzorgingshuis
vraagt een:

assistente voor de huishouding
5-daagse werkweek, met in rouleersysteem week-
end diensten.
Geboden wordt een goed salaris, terwijl de pre-
mie A.O.W. voor rekening van de gemeente komt.
Gevraagd wordt een prettige partner in het werk,
met tact in de omgang met bejaarden.
Sollicitaties gaarne aan de directrice van het Ge-
meentelijk Verzorgingshuis, Swaluëstraat 1, Zand-
voort. Telefoon 02507-2890.

De nv Rotterdamse Verzekering-Sociëteiten (RVS) heeft plaats voor
actieve, ambitieuze medewerker om opgeleid te worden tot agent buiten-
dienst voor haar bestaande portefeuille te Zandvoort.

Belangrijk voor u: deze functie ligt in 'de sfeer van de adviesverkoop voor
het in stand houden en uitbreiden van de diverse soorten verzekeringen.
Dit is een zeer reële kans voor het opbouwen van een goede levenspositie
als verzekeringsadviseur; u heeft eea grote mate van zelfstandigheid; u
krijgt een effectieve opleiding in het eigen trainingscentrum, een van leef-
tijd, opleiding en ervaring afhankelijk gegarandeerd hoog inkomen, directe
opname in de pensioenregeling.

Belangrijk voor ons: een mulo- of gelijkwaardige opleiding, leeftijd 23-35
jaar.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het bijkantoor der RVS,
Nieuwe Gracht 5a te Haarlem. Telefonisch kunt u reflecteren bij onze in-
specteur, de heer A. J. Vermaire, Pieter Wantelaan 48, Haarlem.
Telefoon 023-240625.

Adverteert in deze courant!

H1£R ZM N

t^-^s •**:>» ta•o0" L«»bet
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W ^
«iet totale bodemprijzen 1$
dieu niet mag missen i l|

«UK
(STUKJES)

tracreer ze nu maar - dit is lekker!

GROOT PAK
28 STUKS
vastgestelde prijs: 94
onze normale prijs:75

van het bekende merk "MOTTA" l

zolang de voorraad strekt-!

U&RLAK(ainilie
houdt uw kapsel onberispelijk - borstelt gemakkelijk uit!

DUS...
niet alleen
woensdag en
donderdag
maareen
WEEK LANG!

J. Th. Kort is een „middelgroot winkelbedrijf dat gespeciali-
seerd is in textiel en woningtextiel. Er zijn vestigingen in
Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Op korte termijn zijn er
de volgende vakatures:

Verkoopster en Verkoper
beiden voor de afdeling woningtextiel.

Leerling-Verkoopster
niet ouder dan plm. 18 jaar, ter assistentie op zowel de afde-
ling textiel, als de afdeling woningtextiel.

Akkuraat Meisje
voor lichte administratieve- en- magazijnwerkzaamheden.

2 Ervaren Verkoopsters
voor het filiaal te Zandvoort.

De salariëring, alsmede de sociale voorzieningen zijn goed.
Gelegenheid tot solliciteren in de
Grote Houtstraat 83-87 te Haarlem,
telefonisch 023 - 31.90.46.
Voor Zandvoort eventueel Grote
Krocht 30, tel. 02507 - 26.66.

HAARLEM, HEEMSTEDE, ZANDVOORT

O O K V O O R U W

A.O.W. en A.W.W,
N A A R DE

N U T S S P A A R B A N K
W E S T N E D E R L A N D
MET HET UNIEKE VOORDEEL VAN

Dagelijkse renteberekening
KANTOOR ZANDVOORT: Grote Krocht 38, tel. 3039
G E O P E N D : maandag t/m vrijdag van 9-1 en 2-5 uur; bovendien vrij-
dagsavonds tot 7 uur.

Standplaatsen rijdend bijkantoor:
FLEMINGSTRAAT: dinsdag en vrijdag van 9-10 uur
HUIS IN DE DUINEN: donderdag van 3-4.15 uur
NIEUW UNICUM: donderdag van 4.30-5.30 uur

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Echtp. met 2 kind. vraagt
huis met 2 a 3 km'rs., keuk.
douche in juli, niet te ver
van zee. D. Wassenaar,
Amerbos 231, Nieuwendam,
tel. 020-270452.

Te koop aangeb.: Mareynen
koelvitrine, i.z.g.st. en po-
lyester vlet met .20 pk bui-
tenboordmotor. Tel. 4112-
4966.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor f 595,-; of
lx ƒ 150,- en 10 x f48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Gevr. voor 1 dag of 2 halve
dgn. i.d. week: hulp in de
huish., gerieflijk huis nabij
bushalte 80 in Bentveld.
Telefoon 023-240770.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 218fi

Te koop t.e.a.b.: Ford, type
Victoria coach 2 deurs,
groen crème automatic.
Stationsstraat 9.

Gevr.: werkster, 2 ocht. of
1 hele dag p.w., enige ken-
nis van Engels. Boulevard
Paulus Loot 31. tel. 4179.

Te koop: 2-pers. slaapkam.- Te koop: 2 houten stereo
ameubl. + spiraal + matras, boxen, 10 Watt. Prijs ƒ85,-
Telefoon 3781. Schoolstr. 8, Zandvoort.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE C
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

ouderhoud
gemeentewoningen laat veel
te wensen over

KOTTER
VAN SPORTVISSERS
BIJ RICHE GESTRAND
Dinsdagmiddag is ter hoogte van paviljoen
Riche aan de noord-boulevard de Wieringer
kotter 40 aan de grond gelopen en muur-
vast in het zand geraakt. De opvarenden
van de kotter, twee duitse sportvissers,
sprongen na de stranding overboord en wis-
ten na een moeizame worsteling door de
branding het strand te bereiken. De duit-
sers waren met de kotter, die zij in Wie-
ringen hadden gekocht, op weg naar Bres-

steeds meer verzet
tegen volkstelling
Het verzet tegen de eind deze maand te verstrekken van gegevens Indien hij daar-

De vorige week door twee gezinnen ge-
kraakte woning aan de Mezgerstraat, welke
eigendom Is van de gemeente Zandvoort,
verkeert in slechte staat en is op dit mo-
ment in feite niet geschikt voor bewoning.
Vorig jaar werd de woning t.b.v. een jonge
vrouw met zes kinderen in opdracht van de
gemeente opgeknapt. De kamers werden

kommissie en dat zij anders in moeilijkhe-
den zouden komen met het inhalen. De wét-
houder zou de huurders echter niet hebben
ingelicht over het feit, dat bij de eerste be-
taling van de verhoging hun beroep zonder
meer vervallen was.

kens in Zeeuw-Vlaanderen toen zij ter hoog- houd a|gemeno volkstelling neemt steeds door of zichzelf of één zijner bloed-en aan-
»„ „„n D.^ho .~ m~o,i.,i,v,ö,4=„ !,..,=,~=„ <„ » » verwanten In de rechte lijn of In de zijlijn

in de tweede of derde graad of zijn echt-
genote of vroegere echtgenote aan het ge-
vaar van een strafrechtelijke veroordeling
zal blootstellen'.

Wil men toch de formulieren invullen dan
zal hij daarna alle hulp geven die van hem

te van Riche in moeilijkheden kwamen te
verkeren. Door het uitvallen van de motor meer toe.
raakte het scheepje stuurloos en dreef snel . .
in de richting van de kust. Enkele uren na Op een perskonferentie van het Comité
de stranding werd vastgesteld dat de oor- Waakzaamheid Volkstelling heeft het lid
zaak van het defekt aan de motor was ge- Jan Holvast vorige week dinsdag in Den
legen in een vissersnet dat in de schroef Haag verklaard, dat regering en CBS voor
verward was geraakt. In de loop van woens- het parlement feiten verzwegen of onvolle-

Door de betrokken wethouder wordt dit dag en donderdag zijn de pogingen om de dig vermeldden, die met de volkstelling ver- wordt verlangd.
ontkend. Hij zou na ontvangst van een re
kest met handtekeningen van de bewoners
de huurders duidelijk hebben gemaakt, dat
iedere huurder afzonderlijk een bezwaar-

kotter vlot te krijgen op niets uitgelopen.
Vandsag zal een nieuwe poging worden on-
dernomen het vaartuig in zijn element te
brengen.

band houden. 'Zo worden bij de telling niet Oranje Vrijstaat heeft in het gekraakte
van alle personen de schutbladen van de pand van de AMRO-bank op de hoek van
rest van het in te vullen boekje gescheiden de Leidsestraat en de Keizersgracht een

Met name voor 'Anti-volkstelling adviesburo' ingericht.(onthoofdingsprocedure).
de bevolking op varende schepen en in
doortrekkende woonwagens en de bevol-
king van inrichtingen en tehuizen geldt, dat
na invulling de boekjes niet worden 'o n t

opnieuw behangen, de plavonds gewit, de schrift moest indienen, dit ingevolge de pro-
dakbedekklng vernieuwd,, etc., etc. Na de fe

e
e
d

n
ure

de
bi

nuurdef die "eTiêret̂ tSên de BADMINTON INTERLAND
opknapbeurt kwam het kollege van b en w huurverhoging had geprotesteerd heeft een IN ZANDVOORT'
een kijkje nemen en de vroede vaderen bezwaarschrift ingediend.

Wat de bewoonbaarheid van de percelen
aan de Koningstraat en Van Ostadestraat .... __. ... _, „_ _ .
betreft wordt van de zijde van de gemeen- speeld, belooft een spannend en hoogstaand dering ^op de eerste jn te vullen kaart en
te toegegeven dat deze niet meer aan de ' ' ' ' - - - - ' "•-' <-*•--
huidige normen voldoet. Maar wanneer de

kwamen tot de konklusie dat het huls —
een. bovenetage — weer voor bewoning ge-
schikt was. Een ambtenaar van de provln-
cie Noord-Holland bracht begin dit jaar een
gunstig rapport uit aan de minister van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
over de herstelwerkzaamheden.

De badminton-interlandwedstrijd Nederland- hoofd', maar direkt naar het CBS dienen
Schotland, die a.s. donderdag 11 februari te worden gezonden', aldus Holvast.

20.00 uur in de sporthal wordt ge- Voorts is het mogelijk met de adresko-
• dering op de eerste in te vullen kaart en

met behulp van de telregisters die ook naar
die in het verleden het CBS gaan bij een bepaalde naam de

om

duel te worden.
Beide landen-teams,

De fraktie van d'66 in de Tweede Kamer
heeft het voorstel gelanceerd om de komen-
de volkstelling uit te stellen. Naar de me-
ning van de fraktie moet de uitvoering van
de volkstelling dusdanig gewijzigd worden,
dat de onder brede lagen van de bevolking
bestaande onrust wordt weggenomen.

woningen in 1973 afgeschreven zullen zijn al toonden tegen elkaar opgewassen te zijn, gegevens terug te vinden, zo stelt het ko;
is een grondige aanpak van onderhoud en komen op volle sterkte binnen de lijnen in mité. 'De noodzakelijke anonimiteit is bij

Zandvoort.
Nederland komt met de beide nationale

verbetering mogelijk. Aan afbraak, zoals in
de Mezgerstraat, wordt niet gedacht. De
gemeentewoningen in de Koningstraat en
Van Ostadestraat zijn pas een halve eeuw

De werkgroep Release uit Haarlem, die voor oud. Wél worden de gebreken aan de wo- Luesken, en verder met de' dames Felice
de vrouw met zes kinderen bemiddelend
optreedt bij de gemeentelijke instanties van de 'pandend
Zandvoort, was veel minder enthousiast
over het resultaat van de opknapbeurt.
Door Release ingeschakelde deskundigen

ningen toegeschreven aan de 'leeftijd' van de Nooyer, Tonny Panneman en Marja Rid

deze statistische enquête afwezig. De m,™ ,n T^T-mvrr.^
plicht en de mogelijkheid tot vernietiging ALTERNATIEVE DIENST

kampioenen Joke van Beusekom en Rob van gegevens in gevallen als bijvoorbeeld rjVFR MTT TEUBEHEER
Ridder, nationaal jeugdkampioene Marian een bezetting, zijn niet geregeld', aldus en- «-'»*-'"• «"J-M*-1

' Ie bezwaren van het komité.
De studentenorganisaties ASVA, SRVU,

Gronstra en (o.m.) Socialistische Jeugd,der, en de heren Ruud en Huub van Gin-
DÏt neemt naar onze mening niet weg, neken, Boudewijn en Piet Ridder en Rudy Sjaloom en Dolle Mina hebben hun leden

dat zowel het onderhoud van de woning Hartog. geadviseerd niet aan de volkstelling mee
aan de Mezgerstraat als van de gemeente- De schotten komen met nationaal kam- te doen. De oproep is onder meer onder-

op het gebied van onderhoud aan woningen woningen in het dorpscentrum te wensen pioen Bob Mccoing, Fraser Gow, A. Flock- tekend door Norah Samkalden, dochter van
konstateerden tal van gebreken. Het nieuw overlaat en op dit moment de toets van de hardt. Jan Hume, J. Mcneillage en de da- amsterdams burgemeester,
gelegde dak — kosten geraamd op ƒ 5000 kritiek niet kan doorstaan. Er is alle reden mes Flockhardt, Hume en Kelly. Non Play-

was volgens de Release-deskundigen yoor dat de gemeenteraad het kollege van ing captain is Craig Reedie.
In totaal worden 9 partijen gespeeld, n.l.

2 heren-enkel, 2 dames-enkel, 2 heren-dub-
bel, 1 dames-dubbel en 2 gemengd-dubbel.
Hoofdscheidsrechter is de heer Vic Dumas.

Op dit moment is nog een klein aantal

niet goed uitgevoerd en lekte als een
mandje, leidingen waren onvoldoende of ge-
heel niet geïsoleerd en verkeerd gelegd,
balkondeuren sloten niet, enz. Release heeft
eerder genoemde ambtenaar van de provin-
cie attent gemaakt op de door de deskundi-
gen geconstateerde gebreken aan de wo-
ning.

• Volgens Release zou de ambtenaar in goed
vertrouwen hebben gehandeld. Het door
hem samengestelde rapport over de woning
berustte voornamelijk op de door de ge-
meente Zandvoort verschafte gunstige infor-
maties.

Niet alleen de Release-mensen ook de
verslaggever van de Zandvoortse Courant
heeft, tijdens zijn bezoek aan de krakers-
gezinnen,-verscheidene gebreken aan de bo-
venwoning gekonstateerd. In de aan de
Mezgerstraat gelegen huiskamer van de bo-
venetage liep het regenwater langs een der
muren en konden de balkondeuren niet wor-
den gesloten. Onder deze omstandigheden
is het begrijpelijk dat de vroegere bewoon-
ster niet naar deze woning terug wil. Men
trekt er waarschijnlijk alleen in, zoals de
krakers deden, wanneer men geen dak bo-
ven het hoofd heeft. Onbegrijpelijk is het
dat de gemeente de etage voor bewoning
goedkeurde. Het is natuurlijk mogelijk, maar
niet erg waarschijnlijk, dat de leden van
het dagelijks bestuur van Zandvoort een
andere woning hebben geïnspekteerd en
een ander dak hebben beklommen. Anders
is het moeilijk te verklaren dat burgemees-
ter en wethouders de gebreken over het
hoofd hebben gezien. Dat het pand aan de
Mezgerstraat op de nominatie staat te Wor-
den gesloopt kan geen geldig ekskuus zijn
voor deze 'opknapbeurt'. Zolang de ge-
meente inwoners van de badplaats in de
Mezgerstraat onderdak verschaft, is zij ver-
antwoordelijk voor een goede gang van za-
ken.

Onderhoudsperikelen bestaan ook voor de
huurders van de gemeentewoningen aan de
Koningstraat en Van Ostadestraat, waarvan
het beheer is opgedragen aan de woning-
bouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht'.
Eén van de bewoners heeft geruime tijd
geleden de alarmbel geluid en weigerde in
verband met de gebreken aan zijn huurwo

b en w pp dit punt eens flink aan de tand
voelt. Die tand is hard aan regulatie toe.

De gemeenteraad van Bergen (NH) heeft
zich in een motie uitgesproken tegen de
manier waarop de volkstelling zal worden
gehouden. Bij de regering en bij de Twee

alternatieve dienst welke de jongeren-
Logos zondagavond in het vereni-

gingsgebouw 'De Krocht' hield stond ge-
heel in het teken van de afbraak van ons
leefmilieu en de — korte — tijd die ons
nog rest om de fatale gevolgen van deze
afbraak te voorkomen.

In een fascinerend geluid-, licht- en beel-
denspel gaven de leden van de groep
een impressie van de ontwikkeling in de
natuur vóór en na de komst van de mens.
In het Logosspel gedraagt de mens zich

IJCIIUUUCII. I^IJ UC IGyclIIIU Cll UIJ UC l VKOC- ~» --»- 1 ^ J. _l J U

de Kamer wordt er op. aangedrongen maat- als een tovenaars eerlmg die de door hem.

kunstijsbaan
_ _ _... regelen te nemen die het vertrouwen ten

zitplaatsen voor dit top-evenement beschik- aanzien van de anonimiteit zullen vergroten,
' — grotere deelname kan

zelf opgeroepen krachten
de nooit te bevredigen

— industrie en
konsumptiemaat-

Kaarten zijn
de organiserende
voort', sporthalrestaurant, Zandvoort. Een voorstel uit de raad om direkt al

te besluiten zelf de naamkaarten na kontro-
le te vernietigen en deze'dus niet naar het
CBS te sturen, werd niet in behandeling
genomen.

EUROHARTWEEK
VAN 22 T.E.M. 28 FEBRUARI
In de week van 22 t.e.m. 28 februari orga- . , „ . , „
niseert de Nederlandse Hartstichting in het Andre Schmidt van de Oranje-Vrijstaat in
kader van de Eurohartweek een inzame- Amsterdam heeft zichzelf en anderen ge-
lingsaktie t.b.v. de aktiviteiten van de stich- tooid met een jodenster zoals de joodse be-
ting op het gebied van de bestrijding van volking die op last van de duitse bezetter in
de hart- en vaatziekten. De kampagne zal J~ *••-J- 'J---1 * J *-
worden ondersteund door Eurovisie-uitzen-
dingen in de landen van West-Europa. In
deze uitzendingen, die door twintig landen
buiten W-Europa zullen worden overgeno-
men, zal aandacht worden besteed aan di-
verse aspekten van de strijd tegen hart- en
vaatziekten.

loopt hem volkomen uit de hand en hij
dreigt ten onder te gaan in de door hem
geschapen behoeftebronnen.

Aan het slot van het spel hapt de mens
alleen nog maar naar zuivere lucht om te
kunnen blijven bestaan. Zijn laatste behoef-
te is tevens zijn eerste.

Voor het spel begon gaf de heer E. Bar-
tels, auteur van het boek 'Niet-zijn of Wel-
•*""', een korte uiteenzetting van zijn theo-

voor miljeubeheersing. Voorwaarde voor
dr3ét&hdmeidteerS°ïïflbefdôeeW ïte^rotirt d° verwezenlijking Van de door hem ontwik-ure ocnmiuis sier is ueuoeiu ais proiesi , , _ , _ , _ . _ . , i_..:-i ..~j:~.~ ...~A...,*sn.. ;» ,.,0.
tegen de aanstaande volkstelling. In de
de ster staat het nummer 777, het rampen-
gironummej- van het Rode Kruis. Hij en

kelde kringloophuishouding, waarvoor in we-
tenschappelijke kringen veel belangstelling
bestaat, noemde spreker een totale menta-

Roe, van Duijn hebben, zich gemeld als te,: {^^rSve^^ng' ""n ̂ Tp
inIers en zijn voor de funktie geaksepteerd

door de gemeente Amsterdam, aldus André
~ " ' Hij zal bij elk huisbezoek echterKollektanten(trices) voor de kampagne S9.hmidt aanwezigen qeieyeimciu mei t

. . van 22 t-6-"1- 28 februari kunnen zich op- w"zen op het verschoningsrecht ingevolge k^rénovlr de kansen vo

kennemerland ssAf-£ t1ËSrehjri.vs SS$&&* we °p d'Voks' S f F,huWiB "'"*H
^^ _t fv t l . * i * f . t. . _. . 'b AM I*»J*IA* t* »* *• •vl«i»l* 11 «wc *»!•«*••«*•• ••«*•• I* A* t- n U d l a rioolnAmOrc 73 n PP fl

over ... . _ _
met een vals optimistisch slot en een

_., kregen de ongeveer vijftig
gelegenheid met elkaar de dis-

' ' voor een oplos-

. .
den Duyn-Huisma, Westerparktsarta 31,

.lefoon 3432.

raden kennemergemeenten
gaan praten

'Een leder kan zich verschonen van' het

HOORZITTING GS
VAN BEZWAARDEN
TEGEN PIERPLAN

De kolleges van burgemeester en wethou-
ders van Bennebroek, Bloemendaal, Haar-
lem, Heemstede en Zandvoort hebben een
grote mate van eensgezindheid bereikt ten
aanzien van een aantal door de ISK-
kommlssie geformuleerde uitgangspunten

deze studie hebben meegewerkt in verband konjuktuurwijzigingen, zouden afzien van
met de beslissingen over het wetsontwerp het plan, dan het moment is aangebroken
voor IJmond. Intensief kontakt is er nog yoor de gemeente om zich opnieuw op het
wel

Enkele deelnemers zagen de steeds toe-
nemende behoeftebevrediging niet als de
grootste kwaal van onze tijd, maar de ver-
nietiging van het afval van industrie, etc.
De anderen waren echter van mening dat
het een nauw met het ander verbonden
was. De mensheid, aldus de heer Bartels,

Tijdens de vorige week In Haarlem door kan maar niet eindeloos roofbouw plegen
een kommissie uit Gedeputeerde Staten pp de beperkte ruimte waarop hij leeft. Het
gehouden hoorzitting inzake de bezwaren is noodzakelijk dat wij onze materiele be
tegen het pierplan — het door de gemeen-
teraad goedgekeurde bestemmingsplan Zee-
reep-Noord — heeft burgemeester Nawijn
verklaard, dat wanneer het ooit zo ver
mocht komen dat de ondernemers, b.v. door

met vertegenwoordigers van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude alsmede van de
Haarlemmermeer, hoewel zij door de situe-
ring en struktuur van deze gemeenten en
de daaruit voortvloeiende problematiek in

ning verhoging van de huur te betalen. De voor een gemeenschappelijke regeling tus- zeker opzicht een terughoudend en afwach-
bewoners van de andere huizen volgden la
ter zijn voorbeeld en weigerden eveneens sen

de huurverhoging te voldoen. De kwestie
is momenteel in behandeling bij de huur-
advieskommissie.

deze gemeenteraden.
tend standpunt innemen.

bestemmingsplan te bezinnen.
Van de zijde van de bezwaarden werd

aangevoerd dat uitvoering van het pierpro-
jekt schaalverkleining van het landschap
tot gevolg zou hebben. Ook de vervuiling
van het zeewater werd als argument tegen
de aanleg van een wandelhoofd gebruikt.

en

Dit staat in de uitnodiging van het bestuur
van het ISK aan de Kennemer raden om

Öôk\bij"1de'wo'ningen aan de Koningstraat °P donderdag 11 februari as. in de aula
Van Ostadestraat is er sprake van van ^e £ technische schoo Sint Petrus

slechte dakbedekking die lekkages veroor- aan de Berlagelaan m Haarlem over een
zaakt, niet-sluitende deuren, slechte en verdere bestuurlijke integratie te praten,
soms gevaarlijke lichtleidingen en door- Twee funktionanssen van de Vereniging
slaan van muren. Volgens de bewoner die v

j
an Nederlandse Gemeenten zullen miei-

het eerst weigerde huurverhoging aan de dm9en houden over de bestuurskundige fa-
gemeente te betalen, 'zijn de huizen op het P?tten van intergemeentelijke samenwer-

voorlopige oplossing
voor dakloze gezinnen

randje van de bewoonbaarheid gehouden; kingsvormen en de mogelijkheden hiervan
maar zeer zeker onleefbaar, tenzij de huur- voor Zuid-Kennemerland. Dat zijn mr, H. E.

het een en ander aan laten

de twee gezinnen die begin vorige woningkrakers wegens huisvredebreuk ieder
woonhuis waren veroordeeld tot een boete van 200

ders er zelf
doen'.

Een aantal huurders van de woningen is
bijzonder verbolgen over het optreden van
wethouder Kerkman in deze kwestie. De
wethouder zou er bij de bewoners op heb-
ben aangedrongen de verhoging toch maar

Pfaff, oud-gemeentesekretaris van
en drs. F. van Pijpen.

Als voorzitter van het in 1965 gestichte
ISK treedt burgemeester mr. L. de Gou van
Haarlem op en als sekretaris wethouder E.
J. Everwijn Lange van Bennebroek. In de
brief aan de raden wordt een overzicht

Voor
week een bovenetage van een

Haarlem aan de Mezgerstraat hebben gekraakt Is
een voorlopige oplossing voor hun huisves-
tingsmoellijkheden gevonden.

hoeften beperken en aanpassen bij wat mo-
gelijk is. Door onze huidige instelling —
de opeenstapeling van behoeften — bren-
gen wij ons leefmiljeu onherstelbare scha-
de toe.

Aan het slot van de bijeenkomst werden
door Logos stencils uitgereikt met
een aantal praktische wenken voor de be-
strijding van de milejuvervuiling. Dit sten-
cil was tevens het antwoord op de vraag
van een der aanwezigen wat wij in eigen
omgeving kunnen doen voor ons welzijn.

BURGERLIJKE STAND
29 januari 1971—4 februari 1971

Geboren: Trientje, d.v. F. E. Brune en
J. Paap.

Overleden: Willem Vons, oud 79 jaar, ge-
huwd met A. W. G. van der Kroon; Chris-
tina Adriana Geelof, oud 84 jaar, gehuwd
geweest met W. Bergsma; Andries Chris-
toffel Mensen, oud 92 jaar, gehuwd geweest
met F. E. Rog.

Ondertrouwd: Wilhelmus Johannes Beek
en Yvonne Christine van Woudenberg; Erik
Dosse en Renée Stokking.

Geboren buiten de gemeente: Isabelle
gulden. De zaken zijn verwezen naar het
hof in Den Bosch. Het waren de eerste _ _ =
strafzaken tegen krakers die aan de Hoge Anna Maria, d.v. J. P. Wilhelmus en A. M.

de Graaff; Tycho, z.v. C. M. Tonbreeker en
I. Diemer; Esther, d.v. S. Gillows en C. R.
Brilleman.

Overleden buiten de gemeente: Martha

Raad zijn voorgelegd.
Het hof in Arnhem heeft naar het oor-

.. , . . . , deel van de Hoge Raad een onjuiste bete-
Voor het gezin, bestaande uit man, vrouw kenis toegekend aan het 'in gebruik' zijn
en een baby van 6'/2 maand, is tot 1 maart van een woning, zoals dat voorkomt in een Rebattu, oud 81 jaar, gehuwd met F. P.*•wii UUM^WUI ui>\4^ii \**f vci iiwymu IUUH t U OOI t . , , , . . tt ~ ., , -. r » ï _ i l_ l_« l l_ VSMI teil **vmuy, A.WMI.J MUI. vwwi nvriii i. in *-"-• • lAcUallU,

te betalen, daar de huurverhoging toch toe- Se,9eve" van d? werkzaamheden binnen het a.s. een flatje m De Schelp beschikbaar. artike| van het wetboek van strafrecht over Beekman.
. . . 9 * 9 . . ICLf r^****nrv*nv1> * •••Ai.rJA «J..JL -J*. L..~ .1.....«_. LJn* *«««Utn****!* n-int r***»* l't M r! ir* t r on l fl ntn t n . . . 1 • -w-.>!..-...

gestaan zou worden door de huuradvies-

voor
FIETSEN

en
, BROMMERS

VER5TEECE

Opgemerkt wordt, dat de bestuurs
kommissie enkele ontwerpen voor een hech-
tere samenwerking had gemaakt, maar dat is,

' in

Het echtpaar met een kindje van 10 maan-
den en waarvan de vrouw in verwachting

kreeg tot eind deze maand een flatje

HFRTE5TR. 18 - TEL : ZRND VOORT

deze door veranderde Inzichten, nota's en
wetsontwerpen tot voor kort niet de onver- hoopt voor 1 maart een definitieve oplos
deelde goedkeuring van de kolleges van b sing voor beide families te hebben gevon-
en w hebben gekregen. den. Gisteren hebben de gezinnen de bo-

Volgens het bestuur kan echter aller- venwoning aan de Mezgerstraat verlaten,
minst gezegd worden, dat de zaak van De gemeente hield vast aan haar eis dat
Zd.-Kennemerland vele jaren onbenut is ge- de etage door de krakers moest worden
laten. Door het veelvuldige overleg, ont- ontruimd,
wikkelingen elders en het overwegen van
de zienswijze van de gesprekspartners kon- Voor meer nieuws
den de inzichten worden verdiept en zal dit van dé afgelopen
zeker vruchten afwerpen. . . . .

Voorts wordt opgemerkt dat b en w van
Velsen sinds enkele jaren niet meer aan het .gerechtshof in Arnhem, waarbij twee

huisvredebreuk.
'In dit artikel, dat bescherming van het

j T- , •••.,_, ^ ..- huisrecht beoogt, kan het 'in gebruik' zijn
de Tjrek Hiddesstraat tpegewezen. Men a||een worden uitgelegd als feitelijk als wo-

gebruik zijn, hetgeen met het nor

WATERGETIJDEN

m.b.t. de krakersakties
maanden zorgde deze

week de Hoge Raad. Dinsdag vernietigde twee krakers die in Nijmegen een woning
dit hoogste rechtskollege de arresten van hadden bezet, die al vier maanden leeg-

ning in _ . .
male spraakgebruik overeenstemt', aldus de
Hoge Raad.

Prokureur-generaal mr. Langemeijer had
in december ook tot vernietiging van de
arnhemse arresten gekonkludeerd. Hij was
van mening dat in de zaken waar het hier
om gaat niet van een 'in gebruik' zijnde wo-
ning kan worden gesproken.

De arresten waren uitgesproken tegen

HW
f eb r.

7 1.39
8 2.33
9 3.11

10 3.58
11 4.31
12 5.01
13 5.30

LW

9.00
10.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00

HW

14.22
14.55
15.32
16.07
16.39
17.07
17.37

LW

22.00
22.30
23.00
24.00
24.00

strand
berijdbaar

5.30-12.00
6.30-12.30
7.00-13.00
8.00-14.00
8.30-14.00
9.00-15.00
9.30-15.30

stond om te worden verkocht. Samengesteld door P. van der Mije Kczn.



fiat van gs voor noordbuurt-plan OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

'A * •
1 - '

dag, lieve oma!

Oma was bijzonder lang in Zandvoort ge-
weest. Was 't drie, vier maanden of een
half jaar of misschien wel langer? Je raakt
het tijdsbegrip kwijt, als zij zich met de
dingen gaat bemoeien! Ik geloof echt dat
omaatje tijdeloos is, een charmante, lieve
vrouw, die er gewoon Is.

Ze had haar schoondochter door een
moeilijke tijd heen geholpen en was daarna
een poosje gebleven. Dit overigens tot aan-
gepast verdriet van haar limburgse familie,
die haar enorm miste.

Ja, nu is ze weg. En wij, hier in ons
goede Zandvoort, missen haar ook. Wat
moet je daar nu mee? Omaatje woont in
Heerlerheide en haar hart hangt aan het
limburgse land. Maar dat kan ze verdraaid
goed overplanten op onze, boven-moerdijk-
se kontreienl Jawel, dat verstaat ze erg
goed. Ze bracht haar zuid-oostelijke warm-
te mee en ze pepte daar iedereen, waar-
mee ze in aanraking kwam, mee op. Zo
was ze eenvoudig: lief, spontaan en onvoor-
stelbaar hulpvaardig. Ach, lieverd, we wa-
ren er zo blij mee!

Ze overbrugde een afstand tussen twee
stukken Nederland, die ogenschijnlijk veel
met elkaar verschillen, maar ze had de ga-
ve de verschillen te bagatelliseren en zelfs
volkomen weg te cijferen. Ze was niet al-
leen tijdeloos, maar ook verrukkelijk inter-
regionaall

Ze deed allerlei dingen, op een manier,
die de — soms veel jongere — toeschou-
wers nagenoeg tot verbijstering bracht. Ze
kon geen vuile vaat zien staan en altijd had
ze wel een motief om iets schoon te ma-
ken in het huis en daarbij grote hoeveel-
heden water te gebruiken. Haar systeem
was bijzonder doeltreffend. Er was geen
speld tussen te krijgen en 't was allemaal
heel erg goed.

Ze breide sokken, wanten en truien voor
de hele familie, met een overgave, die res-
pekt afdwong. Niet alleen met overgave,
maar ook met een verbluffende techniek,
die garant was voor de aflevering van een
volmaakt werkstuk. O ja, oma was onge-
veer volmaakt, want ze kon nog kaartspe-
len met de jongelui en meestal gebruikte
ze dat mysterieuze zesde zintuigje, dat
haar deed winnen. En ze had er zo'n ple-
zier in!
Op een dag kwamen tante Irma en ome
Sjaak. Ze kwamen oma halen.

En oma ging weg uit Zandvoort. Natuur-
lijk, de diverse familieleden waren in pa-
niek, hier te breed, daar te lang en uit-
eindelijk zei oma zacht-glimlachend: 'Lieve
kinderen, ik moet even naar m'n huisje in
Heerlerheide, maar ik kom terug, want ik
ben echt een beetje van jullie en Zandvoort
gaan houden!'

't Is heel vreemd, nu ze weg is. Zelfs
Pipo, de poes of kater (niemand weet dat,
want eigenlijk heeft dit dier een ondefinieer-
baar geslacht) mist haar. Want zij (of hij)
tuurde nog dagenlang, na het vertrek van
oma, met wazig-niet-begrijpende blik naar
de stoel, waarin oma altijd zat.

Verdorie, wat kan je daar een last van
hebben. Nou betrof dit nog maar een poes-
kater of kater-poes, laat staan, wat een
mens doormaakt nou oma vertrokken is.
Zeker, er is een persoonlijkheid uit huis ge-
gaan.
Dag. lieve, lieve oma, tot straks!

MOMUS

ZAALVOETBAL
IN DE SPORTZAAL
Een aantal zandvoortse verenigingen en be-
drijven heeft het initiatief genomen om te
komen tot een kompetitie voor zaalvoetbaj.
Nu er binnenkort een aantal avonden vrij-
komt in de sporthal, zal deze elders al
populaire en spektakulaire sport ook hier
ongetwijfeld snel tot ontwikkeling komen.

Organisaties, die in principe aan deze
zaalvoetbalkompetitie willen deelnemen,
wordt verzocht dit spoedig mee te delen
aan de kommissie zaalvoetbal, p/a sport-
halrestaurant, A. J. van der Moolenstraat 5,
Zandvoort.

AFSCHEIDSRECEPTIE
DIREKTEUR
SOCIALE ZAKEN
Tijdens een officiële receptie in het gemeen-
tehuis heeft de direkteur van de gemeente-
lijke dienst van sociale zaken, de heer B.
F. Bersma, eind vorige week afscheid ge-
nomen van zijn funktie in verband met het
bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd. Op de ontvangst waren o.m. het vol-
tallige kollege van b en w en de oud-wet-
houders van sociale zaken, mevr. C. Stem-
ler-Tjaden en de heer J. L. C. Lindeman
aanwezig.

De scheidende funktionaris werd o.m.
toegesproken door burgemeester A. Nawijn,
de heer J. Plas namens de Vereniging di-
rekteuren van sociale aangelegenheden, ge-
meentesekretans J. Hoogendoorn en de op-
volger van de heer Bersma, de heer A. M.
van Eijk. Namens de gemeente Zandvoort
schonk burgemeester Nawijn na afloop van
zijn speech het echtpaar Bersma een kam-
peertent en een vergrotingsapparaat.

Bij het ter perse gaan van dit nummer vernemen wij dat dedeputeerde Staten van
Noord-Holland het bestemmings- en saneringsplan voor de Noordbuurt — behoudens

enkele bepalingen van de voorschriften —. hebben goedgekeurd. De sanering van de
woningen in dit oude dorpsgedeelte en de restauratie van oude panden,' zoals het bo-

venstaande, kan dus beginnen.

V-, 40
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bond heemschut
bestaat 6O jaar

Hel-af buigende verkeer mag hel- mchMoor-
gaande verkeer op dezelfde;weg hiel- hin-
derenOok de^oergangcr,niel;!!!

De Bond Heemschut bestaat dit jaar 60
jaar. De Bond werd op 2 februari 1911 In
Amsterdam opgericht met als doel: het wa-
ken voor de schoonheid van ons land.
Ter gelegenheid van dit jubileum zullen dit
jaar diverse evenementen plaatsvinden en
aktiviteiten worden ontplooid, welke het be-
stuur thans voorbereidt.

Zo zal op 25 februari a.s. een bijzondere
bestuursvergadering worden gehouden waar
in aanwezigheid van de ministers van kul-
tuur, rekreatie en maatschappelijk werk en
van volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, de voorzitter, dr. R. Hoegen, een rede
zal houden, waarin hij een toekomstvisie
van de bond zal geven.

De Bond Heemschut is in wezen voortge-
komen uit een protest. Een protest tegen
de aantasting van de historische schoonheid
van ons land, tegen afbraak en vernieling
van waardevolle monumenten, stadspoorten,
torens, kastelen, molens, tegen het nodeloos
dempen van grachten, het nodeloos bepleis-
teren van fraaie bakstenen gevels en het
verkwanselen van kunstwerken. Bezinning
en studie als uiting van groeiende veront-
waardiging tegen de aantasting van de
schoonheid waren er aan het begin van de-
ze eeuw wel. De beschrijving van histori-
sche monumenten in Noord-Holland en Am-
sterdam van de hand van de architekt A.
W. Weissman kreeg grote bekendheid. In
1906 werd de Verenginig tot Behoud van
Natuurmonumenten opgericht.

De heer Weissman meende echter dat de
strijdbaarheid nog niet voldoende tot haar
recht kwanv en vfiep daarom de vertegen-
woordigers'; •van'.Jalle organisaties waarvan
hij 'Steun (ih zijn', streven naar een samen-
bindende organisatie kon verwachten, op 27
april 1909 in het Muntgebouw' te Amster-
dam bijeen, .pnder hen waren vertegen-
woordigecs. „\van.v kunstenaarsverenigingen,
architektenbon'den, *(oèristerïofganisaties en
studieklups;/van oudheidminnenden in Ne-

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding >.

4444 Politie (alleen noodgevallen) '

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gerrieentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68 • ,

•t '* - ' ' ' . * • • > «K a,
(023)242212 Garafle Flinterman,' Zand-,

> voortselaan-365. Bentveld,'SAABt'•,
«ervice-dealer ' • '" •

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525-"W. Schouten, centrale -verwarming,
oliéhaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin>
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhu'rspleih 10

i , • i' \ ,' il
5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569 ,

(023) 265185 Singer Naaimachines vert. '
* H: Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

derland. Deze bespreking mondde op 2 fe-
bruari 1911 uit in de oprichting van de
Bond Heemschut.

Was het eerst een bundeling van orga-
nisaties, spoedig al stond de Bond ook
open voor partikuliere leden.

De Bond Heemsdhut besloot zelf geen
historische monumenten in eigendom te ver-
werven, maar zich geheel te konsentreren
op de strijdbaarheid. Wel werkte de Bond
krachtig mee aan de oprichting van plaat-
selijke organisaties en van instellingen die
zich ten doel stelden historische monumen-
ten aan te kopen en te restaureren.

De eerste Heemschut-akties hadden
groot sukses, het waren veldtochten tegen
de lintbebouwing en tegen de ontsierende
reklames langs de openbare weg. De Bond
Heemschut, ontwierp de eerste schoon-
heids- en welstandsverordeningen, die aller-
wege door de provincies en gemeenten
werden overgenomen.

Om zijn nationale taak goed te kunnen
behartigen, begon de Bond in 1923 met de
uitgifte van de tweemaandelijkse periodiek
genaamd 'Heemschut', riep hij in 1933 een
kommissie in het leven, die zich speciaal
bezig ging houden met de weg'in het land-
schap en richtte hij in 1939 provinciale
kommissies op, die het hoofdbestuur advi-
seren en die waarschuwen als in de pro-
vincies aantastingen dreigen.

In 1967 kwam een kommiss'ie kultuurle-
ven 1815-1940 tot stand om de aandacht
te vestigen op het kultuurgoed uit deze
wat veronachtzaamde periode, om deze te
bestuderen, gegevens vast te leggen en de
vernietiging van waarden uit dit tijdvak te
helpen voorkomen.

In 1911-1913 en 1920 werden meerdaag-
se i kongressen georganiseerd en daarna
werden van 1927-1940 monumentendagen
gehouden in samenwerking met alle organi-
sa^ies op het gebied van de monumenten-
zorg. In de jaren 1919-1934 en, 1943 wer-
den ̂ tentoonstellingen georganiseerd. De ter
gelegenheid van het gouden jubileum ge-
organiseerde tentoonstelling 'Levend Erf-
deel' trok in het gehele land grote belang-
stelling. De bond gaf van 1940-1954 een
•Héeschutserie, bestaande uit 74 delen, uit
en<"sinds 1968 een nieuwe reeks Fibula-
Héemschutboekjes in populaire, handzame
vorm, die de verschillende facetten van het
heemschutwerk en de monumentenzorg be-
lichten, stedeboekjes, boekjes over ambach-
ten, volkskunst en onderwerpen die karak-
teristiek voor land of gewest geacht kun-
nen worden.

ZWEMWEDSTRIJDEN
rtANNIE SCHAFTSCHdÖL
Voor het eerst in het bestaan van het zwem-
bad van Bouwes Palace werden er dezer
dagen zwemwedstrijden gehouden en wel
in het kader van het SQ-jarig bestaan van
de Hannie Schaftsctibol. "^
De -winnaars van dit geslaagde' zwemfestijn
werden: '* "'

leen 2e klas, jongens: •
1. Boudewijn Keur, 2.}Fred Draaijer.

Meisjes: :l [}' "'}" ,
1, Harriet Verzijlbergen, 2. Ingeborg van
Keulen.
j
3e en 4e klas, jongens: , . , . , ,
1. Dorus de Muinck' 2T Taco Reijenga.

.Meisjes: ", , ;':' - ' ' " : ' '
1. Gonnie Huijël-! 2! -früus .Draaijer.' ••<

i
5e en 6e klas, jongens: . •. < •
1. René Kemmer, 2., JVIarcel Schoorl.

Meisjes:
1. Nicky Huijer, 2. Harmke Leijenhorst.

Retser en voetganger
gaan voor Zij gaan op
dezelfde weg rechtdoor

MAAR...,

De hum vortnh een uil-zondering! Hij
goal'als afbuigend verkeer voor hel-,
rechtóootgaande verkeer op dezelHe ̂ eg

Bekendmaking

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben bij besluit van 26 januari 1971 het
bestemmingsplan 'Noordbuurt'.^gpegekeurd,
behoudens'énkele niet van essentieel belang
zijnde bepalingen in de voorschriften*

Dankbetuiging <

Hiermee dank ik familie, vrienden en beken-
den voor de werkelijk overweldigende be- -.-
langstelling tijdens mijn ziekte en bij mijn
thuiskomst, de vrienden die er voor zorg-
den dat mijn werk geplaatst werd, en het
bestuur en leden van sociëteit Duysterghast
en de kapel 'De Kwallentrappers'. '•

A. LAVERTU.
. j Natuursteenbedrijf,

' ' Kostverlorenstraat 87
Zandvoort.

Dankbetuiging "••
Allen, die bij ons afscheid blijk hebben

, gegeven van hun vriendschap,, zowel* per- ,
' 'sponlijk als stoffelijk, hiervoor heel harte- •

lijk dank.
Hr. en Mevr. Van Veen ;'
Voorm. beheerders ''
Gemeenschapshuis.

FAMILIEBERICHTEN

'Op 2 februari j.l. overleed in de'zie-,
kenzaal van Het Huis in de Duinen

,aan, de Herm. Heijermansweg. na
1 een geduldig gedrageri ziekbed," de
heer -
ANDRIES CHRISTOFFEL MENSEN
weduwnaar van Francina Elisa Rog

'-in de leeftijd van 92 jaar. i '

Uit aller naam:
Fam. Piet

De' begrafenis heeft plaatsgevonden
op donderdag 4 februari j.l. op de
Algemene Begraafplaats te Zand-
voort. ,, -
Korrespondentie-adres:
Dr. C. A. Gerkestraat 26, alhier

meeste
l ' v f*

ongevallen
in en om woningen

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

o '. '
Inlichtingen over de zondagsdiënst wor- !

den verstrekt vla het telefoonnummer
• van de huisarts..

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

.Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER: *
'Zaterdag 6 en zondag 7 februari:
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg .57, <

t -^telefoon 4294.
APOTHEEK: .

6—12 februari:

HALTESTRAAT APOTHEEK, Haltestraat 8, <
telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 7 februari:
Kerk: . .

10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Viering ,
Heilig Avondmaal. '

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru, bed. Heilige

' ' Dbop. " M.&&OIË

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer Rasch. !

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 7 februari:

10 en 19 uur: ds. D. Ringnalda van
Haarlem-Zuid.

l
Het aantal dodelijke"ongevallen m en- om
huizen en werkplaatsen ' neemt de laatste
jaren sterker toe dan de ongevallen door
het verkeer.

Het aantal dodelijke ongevallen :,rond huis
en werkplaats en door vergiftigirig en ge-
weid bedroeg in 1967 nog 3.835:en steeg
in 1968. tot 3.895, in 1969 tot f4.271 en
in 1970 tot 4.372. Het aantal dodelijke on-
gevallen in het verkeer in deze jaren bleef
ongeveer gelijk: 3.091 in 1967, .3.070 in
1968! '3J92 lm 1969 ert 3.116!in 1970.
Hef* aantal -doden ten gevolge van huison-
gevallen bedraagt ongeveer 20 pet. van al~-
Ie door ongevallen gedode mannen en onge-
veer de helft van de vrouwen.

Onder de bejaarden vallen thuis de mees-
te slachtoffers, maar ook in de leeftijds-
groep van 1 tot 4 jaar vallen er relatief
meer doden thuis. De belangrijkste;'öö{3cls-'
oorzaak in huis is de val, met''name voor
bejaarden (in die kategorie' 70 pet.) ln"de

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 7 februari:. • ' . , - >

10.30 uur: dr. L. Verheus. j

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST/AGATHA

Thema: 'LEVEND GEVANGENE ( ... (| -

Zaterdag'6 februari:
• > 19.30 uur:-pastoor'H. Kaandorp.

Zondag 7 februari: ' ' f

9.30 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v. kan-,
' •' tor organist L. Stuifbergen. • >

11.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.
dames-, heren- en kinderkoor. l

, - > ' ("• iV }
O.L.VR. STERRE DER ZEE . .

' ',1 ' S '

Zondag 7 februari:
8.30 uur: pastoor, H. Kaandorp
11 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v. litur-1

•gische werkgroep , ,, . '

te MB

SLANK
MET

leeftijdsgroep van 1 tot 4 ja
centage 15, in de leeftijdsgroep' 25$to1- 44
jaar eveneens 15 en in de • groep',vaii 45
tot 64 jaar 40. Het aantal huisongevallen
in de steden is hoger dan op het platte-
land.
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225 jaar
l r ' . i m

1746-1971

J. v.d. Werff L. J. v.d. Werff-Koning <3
b| GASTHUISPLEIN 3 j»

9 R. v.d. Werff G. v.d. Werff-v. Horde
TOLWEG 6

E. Paap C. Paap-w.d Werff
POTGIETERSTRAAT 24

10 FEBRUARI 1971 RECEPTIE van 16.30-18.00 uur „ZOMERLUST" Kosterstraat 5

- . *V

Dinsdag 9-2-1971 reklame in de 3 zaken

5 moorkoppen voor f 1.50

ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf f 29,95

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

' Prinsengracht 725. Amsterdam, tel. 020-221566

' l - U • .-J,/

Behandeling in prlvé-sfeer.

A \

Voor verzorging van uw '. v , i. •
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR \

M.PAMSTRA
Koninginneweg 37 -"*Zandvoort • Telefoon 2663'

EELTINK'S speelgoed en geschenken .
Waarom verder lopen '•
•Is U h*t In de Statlon»straat 16 kunt kopen ',

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen • Gordijnen .- Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte l
Tel. 4973 ' Westerparkstraat 14

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ595,-; of
lx / 150,- en 10x ƒ48.95.
PARIAN. Amsterdam, tel.
020-421550.

Te huur gevr. voor de maan-
den juni en juli: 3-kamerflat
met zicht op zee. Br. naar
woningbur. Het Centrum,
Burg. Engelbertsstraat 1,
telefoon 3284.

Te koop: originele trekhaak
voor Opel 1700-1900, ƒ50,-
bagagewagen, lengte 1,50
m., breed 1 m, hoogte 50
cm., totaal laadverm. 800
kg, torsie vering, nieuwe
banden, ƒ 250,-. Diaconie-
huisstraat 12, tel. 5031.

Te koop: Renault Ondine
'62, VW '62. Opel Rekord
'62. ARAL Servicestation,
Burg. v. Fenemaplein 27.

Jong echtp. m. kind zoekt
woonruimte. Zr. Dina Bron-
dersstraat 11.

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, tel.
02520-15116.

Knap nu uw kamer op met behang van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

DA1ZO-
HOOFPPIJNPOEPER5

HELPEN
\

N.V. HERINGA & WUTHRICH
TECHNISCHE HANDELSMAATSCHAPPIJ
Zijlweg 133 - Haarlem - Telefoon 31 92 19

zoekt wegens verdergaande uitbreiding van
, haar .afdeling gas- en oliebranders

servicemonteurs
electriciens
leerling bankwerkers

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk aan
o,„.... -bovengenoemd -~adr.es*»af *.'s avonds telefo-

nisch 02507-3090.

S C H O T T E N :
Grote partij glazen en dich-
te schotten, zeer geschikt
voor camping of strand win-
kei of kantine, afk. van
HTS-school, 30 x 8 m., ook
in gedeelte. Waterdrinker,
Baanstraat 61-63b, telefoon
24893, Beverwijk.

S L O O P H O U T :
Wij hebben voorradig zowel

1 nieuw als gebruikt, diverse
soorten hout kozijnen, deu-
ren, board, astb. e.a. golf-
pi., closets, PVC goten,
buizen, enz. Waterdrinker,
Baanstraat 61-63b, telefoon
24893, Beverwijk.

Gezocht voor de mnd. mei:
zitkamer met minstens 2
slpk., badcel, geheel vrije
keuk., telefoon en verwar-
ming, dicht bij strand en
station. Aanb.: telefonisch
maandag 8 febr. op nr. 020-
761629.

E^M. EEN ECHTE ' ' ^ - , ' • '

verwarming
. FINANCIERING TOT 100%.

WERK"
ZandvpprlJ! Thörbeckestraai 19. telefoon' 3270 '

'^Materiaal-leveranties!van installaties o! onderdelen voor zelfbouwers

MONTEURS VAN STAAL-
KONSTRUKTIES gevr. te-
gen goed loon, goede soc.
voorz.; ervaren krachten die
vast werk zoeken en werken
willen, gelieven zich te mei-
den bij A. van Duijn, Tol-
lensstraat 39, Zandvoort,
tel. 02507-2668. Na 19.00
uur. Tevens bij:
N.V. „LATUMEBO", Edison-
weg 16, Alblasserdam, afd.
Personeelszaken. Telefoon
01859-3777.

Te huur: garage voor kleine
wagen. Tel. 4787, Vinken-
straat 6.

Aangeb.: ben. woning in
A'dam-Z., 3 kmrs, badkam.,
tuin + schuur, huur ƒ 165,-
p.mnd. Gevr.: dito in Zand-
voort. Tel. 020-731767.

Bod gevr. 40 gouden tien-
tjes en tevens muntenalbum
Holl. en buitenl. Br. ond.
nr. 904 bur. Zandv. Crt.

Gevr. voor direkt: zomer-
huisje voor 1 of 2 mnd. evt.
langer. Tel. 023-311887 of
br. ond. nr. 905 bur. Zand-
voortse Courant.

Gevr.: verkoopster, 5-daag-
se werkweek in de zomer
's avonds en zondags vrij.
Hoog loon. Seysener, Halte-
straat 23, tel. 2159.

Hulp i.d. huish. gevr. 1 och-
tend p.w. Frans Zwaanstr.
8, tel. 3966.

Wieg af te halen tegen ad-
vertentiekosten. Burg. Van
Alphenstraat 15.

Voor al uw wltwerk, bel:
023-325657, Dubllnstr. 32.

Te koop: kleine kamer gas-
haard, merk DRU, grijs,
brand prima 3200 cal. Bil-
lijke prijs. Kostverloren-
straat 38.

Duitse familie van 4 pers.
zoekt woonruimte met kook-
gelegenheid van 27 mrt tot
12 april en van 3-24 juli.
Inl. tel. 5872, na 18 uur of
Br. ond. nr. 901 bureau
Zandv. Crt.

Gevr. van 3 t.e.m. 17 juli:
voor kl. gezin, man, vrouw
en klein kind, zomerhuisje.
Br. ond. nr. 902 bur. Zand-
voortse Courant.

/ 1000.— BELONING
voor diegene die mij de tip
bezorgt, die leidt tot het
vinden van een huurhuis van
min. 3 slaapk., evt. kl. huis
in ruil. Zandv. ingezetene.
Br. ond. nr. 903 bur. Zand-
voortse Courant.

dat kunt O ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

en
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 30 januari:

Zandv.m.—Energie O—4
Zandv.rn. 2—VVB 2 afg.

B-junioren:
Zandv.m. 2-DIO 2 2—2
Zandv.m. 3—Haarlem 3 1—9

Vriendschappelijk:
Bloemendaal 1—Zandv.m. 1 O—1

C-junioren:
EDO 1-Zandv.m. 1 5—1
Zandv.m. 2—Renova 1 10—O
HFC 2-Zandv.m. 3 4—1
Zandv.m. 4-RCH 4 0—1
Zandv.m. 6-Schalkwijk 3 5—3

A-pupillen:
Bloemendaal 1—Zandv.m. 1 O—7
Zandv.m. 2—Bloemendaal 2 2—O
Zandv.m. 4-TYBB 4 0—1
HBC 7—Zandv.m. 5 0—0
HBC 8-Zandv.m. 6 3—1
Zandv.m. 7-Alliance 2 1—3

B-pupillen:
Schoten a—Zandv.m. a Z.n.o.
Zandv.m. c-Geel Wit c 0—1
Schalkwijk e—Zandv.m. d Z.n.o.
THB b—Zandv.m. f Z.n.o.

Uitslagen zondag 31 januari:
Zandv.m.—Uithoorn O—1

Vriendschappelijk (A-jun.):
Zandv.m. 1—Blauw Wit 1 0—5
De andere wedstrijden afgelast.

Programma zaterdag 6 februari:
19 Zandv.m. 2—SAC 3
25 v. Nispen—Zandv.m. 3

B-junioren:
64 OG 1—Zandv.m. 1
85 OG 3—Zandv.m. 3

C-junioren:
119 Hillegom 1—Zandv.m. 1
159 Bl'daal 4—Zandv.m. 4
172 Zandv.m. 5—Schalkwijk 1
187 Zandv.m. 6—Schalkwijk 4
A-pupillen:
292 Zandv.m. 1—DCO 1
303 Telefonia 1—Zandv.m. 2
315 Zandv.m. 3—DSS 3
321 OG 3—Zandv.m. 4
328 Zandv.m. 5-DSS 4
B-pupillen:
338 Zandv.m. a—EDO a
351 Zandv.m. b—EDO b
358 Bl'daal c—Zandv.m. c
362 Schoten c—Zandv.m. d
373 OG c—Zandv.m. f

Programma zondag 7 februari:
SDW—Zandv.m.

22 Zandv.m. 4—Velsen 3
33 Zandv.m. 5—OG 3
58 EHS 4-Zandv.m. 7
69 Vog.zang 2—Zandv.m. 8
75 ADO '20 7-Zandv.m. 9

101 St.vogels 9—Zandv.m. 11
A-junioren:
147 Zandv.m. 1—DEM 1
160 Zandv.m. 2—Haarlem 2
165 Zandv.m. 3-DIOS 1

15.15u.
15.15 u.

15.15 u.
15.15 u.

15.15u.
• 14 u.

14 u.
14 u.

10.30 u.
11 u.

11.30 u.
11 u.

11.30 u.

10.30 u.
10.30 u.

10 u.
11 u.
11 u.

14.30 u.
12.30 u.
' 10 u.

9.45 u.
12 u.
12 u.

9.45 u.

12 u.
9.45 u.

12 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 6 februari:
Junioren-B:

82 TZB 1-HBC 3 15.15 u.
Junioren-C:
150 TZB 1—Kennemerland 4 14 u.'
Pupillen-A:
312 DCO 3-TZB 2 11 u.
Pupillen-B:
346 TZB a-SHS a
374 TZB b-TYBB 9

11.30 u.
11.30 u.

Programma zondag 7 februari:
Senioren:

19 TZB—De Brug - 14.30 u.
63 Velsen 6-TZB 3 12 u.
95 Kennemers 10—TZB 4 12 u.

102 TZB 5-EHS 6 12 u.
108 TZB 6-EHS 7 12 u.
141 VSV 11-TZB 7 12 u.
144 VI. Vogels 6-TZB 9 12 u.
Junioren-A:
166 TZB 1—RCH 2 14.30 u.
178 DCO 3-TZB 2 12 u.

WÖ1'

en

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort'
Aangesloten bij de Ned. Microvoetbal Bond
Maandagavond vond in hotel Keur een bui-
tengewone algemene ledenvergadering
plaats. Het belangrijkste punt op de agenda
vormde de verkiezing van een voorzitter.
Tot voorzitter werd gekozen de heer T. J.
Bloem. Het bestuur werd hierdoor als volgt
samengesteld: T. J. Bloem, voorzitter, J.
Kerkman, sekretaris, J. Koper, penningmees-
ter, W. Koper, 2e penningmeester en F.
Roskam, kompetitieleider. Voorts werd be-
sloten over te gaan tot het voeren van een
donateursaktie onder de familie van de Ie-
den.

Morgen wordt in Eist (Gild.) een 'bpnds-
vergadering belegd teneinde een Koninklij-
ke Goedkeuring te verkrijgen. De zandvoort-
se delegatie bestaat uit de heren F. Ros-
kam en J. Kerkman.

De kompetitie in de 2e en 3e klasse
werd normaa| voortgezet. In de 2e klasse
zette J. Heiligers zijn opmars voort, door
o.m. een overwinning op R. v. Densen.
De stand tn de 2e klasse is nu: t. P. Brou-
wer, 2. R. de Reus en 3. J. Heiligers.

In de 3e klasse hebben de gebr. v.d.
Mije samen de leiding. D. Rozenkrans is
derde.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 6 februari:
Meisjes junioren:
Randwijck Al—Zandvoort A1 15.15 u.
Zandvoort BI—Jongens Cl 14.30 u.
Zandvoort Cl—Castricum Cl 15.15 u.
Jongens junioren:
Pinoké Al—Zandvoort A1 15.15 u.
Zandvoort BI—Bennebroek BI 14.30 u.
Zandvoort Cl—Meisjes BI 14.30 u.

Programma zondag 7 februari:
Dames senioren:
Ever Swift I—Zandvoort II 12 u.
Ever Swift II—Zandvoort III 12 u.
Heren senioren:
Zandvoort II—Bennebroek II 13 u.
Zandvoort III—Ever Swift l 14 u.
Zandvoort IV—Ever Swift III 14 u.

BADMINTONTOERNOOI
VRIJWEL VOLGEBOEKT
Het jaarlijkse open badmiton-toernooi om
'Het kampioenschap van Zandvoort', dat op
zondag 4 april a.s. voor de derde maal
door 'Sporting Club Zandvoort' wordt ge-
organiseerd, is reeds nu vrijwel volgeboekt.

Meer dan 100 koppels gaven zich op en
voor diverse groepen is opgave niet meer
mogelijk. Nieuw zijn dit jaar de katego-
rieën voor seniorenkoppels, die samen 75
jaar moeten zijn en waarvan de jongste de
leeftijd van 35 jaar moet hebben bereikt.
Voor zover mogelijk kan men zich voor dit
toernooi nog opgeven dinsdags en vrijdags-
avonds in de sporthal.

N.V. C E M S T O vraagt:

vrl. en mnl. personeel
voor schoonmaakwerkzaamheden te
Zandvoort in de avonduren. Werktij-
den in overleg te regelen.
Aanmelden dagelijks aan ons kantoor
Nassaulaan 30 te Haarlem. Tel. 023-
311855, vragen naar de hr. Van Dijk.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

CQBI BEEK-MEISNER
Schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3 • Tel. 3412
DE SCHOONHEIDSSALON VOOR

I E D E R E E N !

SLANK RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR

.\

me

Hef afbuigende verkeer mag her rechr_
doorgaande verkeer op dezelfde weg
nieh hinderen. Qo^ dg voetganger nief!

de maaltijd in een koekje.

Zaterdag' 6 februari a.s. te 16 uur' uitreiking
door burgemeester A. Nawijn van de, prijs voor
DE BESTE ARTISTIEKE PRESTATIE.
Manifestatie 'Jeugd aan het woord 1971'.
De tentoonstelling van de vele fraaie werkstuk-
ken is nog te bezichtigen hedenavond van 19-21
uur en morgen, zaterdag van 13-16 uur.

»>» de rram vormt l
een uitzondering. Hij gaaf als af -
buigend verkeery6br hef redihJoor-j
gavide verkeer * - " - ""
op dezelfde weg.



Alleen kwaliteit heeft succes!
onze sportieve prijzen
is een prettige bijzaak

u KI; E ir'
s L LI E N

HALTESTRAAT 3

DEZE WEEK 75O gram rekiame
750 gram varkenskarbonade 4.75
750 varkensfrïkando 6.98
750 gram hamlappen 6.48
750 gram fijne rïblappen 5.98
150 GRAM

GELARDEERDE LEVER

1.29

500 GRAM HEERLIJKE
BRAADWORST, NU

2.48

WEEKENDREKLAME :
100 GRAM HAM en
100 GRAM GEK. WORST,

S A M E N :

VERWEN ZE EENS!!

100 gr. boerenpaté 0,98

100 gr. hausmacher 0,89

100 gr. tong 1,39

Luchtgedroogde boerenworst,
100 gram 1,10

150 gr. gebr. rosbief 1,69

150 gram
gebraden frikando -. 1,69

150 gram
gebraden gehakt -. T.. 0,84

150 gr. saks smeerworst 0,84

150 gr. bacon • .T....... 1,69

150 gr. rauwe ham 1,79

150 gr. pekelvlees T vr. 1,29

150 gr. cervelaatw 0,99

150 gr. boerenmetw. -....-... 0,99

150 gr. achterham -. 1,69

150 gr. casseler rib -.- 1,69

DINSDAGS:

750 gram pracht
runderlappen 4,48
500 gr. saucijzen 2,48
Panklare schnitzels

100 gram 98 et

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
i/leesgehakt ....
3 slavinken
3 hamburgers .
3 frikandellen .,

1,89
1,09
1,09
1,09

DONDERDAG:
250 gram
bief tartaar -.
50 gram magere

runderlappen
250 gram
rauwe lever -.

r.-. 1,89

... 5,98

.. 98 et

500 gr. rosbief 4,98

500 gr. lende 5,75

500 gr. entre côte 5,75

500 gr. varkensrollade 4,98
500 gr. haasfilet 5,75

K A L F S - T O N G E N ,
in diverse grootte,

f3.50 per
500

gram

250 gr. gek. worst 1,25
250 gr. leverworst 98 et

HEERLIJK MALS!

Biefstuk .-.. 1,40 p. 100 gr.

Kogelbief 1,65 p. 100 gr.

rtaasbief 2,10 p. 100 gr.

Voor uw hond en poes:
H A R T , PENS, U IER,
K O P V L E E S , enz.

IEDERE KLANT 1 BLIK DOPERWTEN 0,79

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

'n schot
in de roos

SHIRLEY BASSEY

OP DE TV

neem
zélf muziek

op
Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
hedert biedt.

S H I R L E Y B A S S E Y

OP DE PLAAT, ƒ 10,-!

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ 148,-
En AFSPELERS vanaf ƒ 89,-
en de CASS.-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

Radio Peeters n.v
Passage 11 — Zandvoort — Tel.
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel.
TD in Haltestraat 56 - Tel. 3618

n5458 B
3618 B

Radio Peeters n.v.
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis 'te koop
gevraagd.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig- •
heidsinspektie • occasions.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
MIELE WASSALON

WASUNIE
Haltestraat 63b

Wasaufomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33.

telefoon 4756

Do* het zM afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206,

Schilders-
bedrijf

\.ls. V.

Telefoon 2638

Zwangerschapgymnastlek
Mevr. A. Klijn. Inl.: Fahren
heitstraat 54. tel. 2880.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

diepvriezers
wasautomaten

televisies
radio-meubelen

afspeel-apparatuur danüdenkl)

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

Parketvloeren
i nel. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Abonneert U
op de

Zandvoortse
Courant

en
andvoort

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISK VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shtll Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat. tel. 4680

| Drukkerij Oudl
v/h Gertenbach

ir Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135
I V O O R AL UW D R U K W E R K l

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Makelaar o.*
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend ooed en
assurantiën.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 zd.
Z&NDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipt, install. - Er k. A.C.I.

de
hoogste

66K 141 ƒ 2398,— m. inruil voor ƒ 2148,—

NU OOK IN WIT LEVERBAAR!

'n concert
bijU
thuis..f
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek "

NU:
De nieuwste Japanse hi-fl stereo Installa-
ties In onze zaak.
Voor normale menselijke prijzen. i
Kom maar kijken op de Passage.

Kijken kost niets!

Radio Peeters n.v.
Passage 11 •— Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56' — Tel. 3618

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Td. 5458
HaltMtraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618
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ZAIDVOORT5E COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post f 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

••i,;

turbo-treinen van morgen
zullen snelheden bereiken
van meer dan 250 km per uur
De trein van de toekomst houdt velen be-
zig. In leken-diskussies over nieuwe technle-
ken vliegen straal- en turbinemotoren, tur-
bo- en luchtkussentreinen (figuurlijk) door
de lucht. De laatste twee vooral blijken In
de diskussies nog wel eens verward te wor-
den.

Gasturbines zijn geen luchtkussens, dat
spreekt vanzelf, maar toch ontstaat er yer-
warring wanneer het gaat om gasturbine-
(= turbo-)treinen en luchtkussentreinen. Er
is maar één punt van overeenkomst: dat
beide treintypen aan de ene kant lucht aan-
zuigen en die ergens anders weer uitbla-
zen. In dit artikel van de hand van ir. H.
P. Kaper, (Op5 Technisch Onderzoek)
wordt in het kort verteld wat Turbotrei-
nen' zijn en welke projekten op dit gebied
kort geleden zijn gerealiseerd of spoedig
werkelijkheid zullen worden. In praktisch
alle gevallen gaat het om treinen op nor-
male rails. Uiterlijk is er niet aan te zien
dat zij in plaats van elektromotoren, ge-
voed via bovenleiding of dieselmotoren een
gasturbine aan boord hebben, die via elek-
trische of hydraulische transmissie de as-
sen aandrijft. Hoge snelheid is een van de
voordelen. Luchtkussentreinen zien er ech-
ter ook heel anders uit.

Gasturbines voor traktiedoeleinden zijn
bepaald geen nieuwtje meer. Er zijn ekspe-
rimentele personen- en vrachtauto's, en de
eerste toepassing voor -railvoertuigen da-
teert al uit 1933. In Zwitserland werd in
1941 het prototype-gasturbineloc in dienst
gesteld van 2200 pk . en in de Verenigde
Staten reden tot voor kort zelfs twee se-
ries lokomotieven bij de Union Pacific Rail-'
road. Het sterkste type is nu nog in be-
drijf, hoewel verbouwing tot diesel ophan-
den is.

In al deze gevallen betrof het lokomo-
tieven, waarbij het ging om vervanging van
de dieselmotor. Dit is niet op ekonomische
wijze gelukt. De gasturbine bleek onvoor-
deliger in het brandstofgebruik en de trans-
missie (mechanisch, elektrisch of hydrau-
lisch) bij deze grote vermogens baarde
grote zorgen.

Snelle treinstellen
In de laatste jaren is er ineens een ople-
ving te konstateren van de belangstelling
voor gasturbines in het spoorwegverkeer, en
wel voornamelijk voor treinstellen met hoge
rijsnelheid, waar het geringe gewicht (wei-
nig kg/pk) zeer aantrekkelijk is.

Uitlaatgassen
Eén van de grote problemen blijft de af-
voer van de enorme stroom hete uitlaat-
gassen, een probleem dat uiteraard nog
groter is bij de straalmotoren (reaktiemo-
toren, geen wielaandrijving) waarmee Ame-
rika en Rusland wel nebben geèksperimen-
teerd. Snelheden van bijna 300 km/u zijn
hiermee bereikt. Ze worden op het dak op-
gesteld, dus in verband met het profiel kan
dit zeker niet op elk trajekt. Ook het 'vlieg-

tuiglawaai' is weinig aantrekkelijk voor rei-
zigers en omgeving. Dergelijke bezwaren
gelden natuurlijk ook voor de straalmotp-
ren op het dak van luchtkussentreinen, die
ook wel eens zijn gesuggereerd.

Hoge snelheid: kantelbak
De gasturbinetreinen worden momenteel
ontworpen voor snelheden van 200 a 250
km/u of iets hoger. Om op bestaande tra-
jekten met akseptabel reizigerskomfort
door bogen te kunnen rijden moet men dan
de rijtuigbakken 'naar binnen' kantelen.

Bij de Canadese 'turbotrein' gebeurt dit
al, de nieuwe franse 4- en 7-wagentreinen
'TGV' (Tres Grande Vitesse) voor 250-300
km/u (Paris-Lille-Brussel en Londen via
Kanaaltunnel) en de engelse Advanced
Passenger Train' (APT) krijgen ze ook.

De 'kantelbakken' moeten echter niet zon-
der meer geassocieerd worden met gastur-
binetreinen, want ook voor de elektrische
treinstellen met hoge snelheid worden ze
geïntroduceerd: in Duitsland (treinstellen

624 in dienst gesteld, ET403 in 1972),
Italië (treinstellen ETR-Y-0160 in aanbouw),
Zweden (eksperimenteel treinstel X1),
Zwitserland en Japan (eksperimenten). Ook
de dienst van Onderzoek en Planning van
NS heeft dit punt in studie.

Ook luchtkussentrelnen
Het is geen wonder dat gasturbines ook
wel gebruikt worden in luchtkussentreinen:
hoe minder motorgewicht, hoe minder de
luchtkussens hoeven te tillen.
(Want u weet natuurlijk dat de 'luchtkus-
sentreinen', zonder wielen, steunen op 'kus-
sens' van lucht die ze zelf uitblazen. De
overdruk van de lucht hoeft maar klein te
zijn, maar door de grote luchtstroom is dit
toch geen sinekurel). In de franse 'aéro-
train' te Orléans levert een turbine-kom-
pressorgroep (720 pk) de luchtkussendruk.
De propeller wordt aangedreven door twee
turbines van elk 1300 pk en staat op het
dak.

De amerikaanse luchtkussentrein (Grum-
man) zal in eerste instantie worden aange-
dreven door twee straalmotoren, later zal
de turbine/generatorset van Garrett ener-
gie leveren aan een lineaire elektromotor,
die eerst in een railvoertuig wordt beproefd.

De toekomst voor de aandrijving van
luchtkussentreinen zal uiteindelijk zijn aan
de volelektrische traktie met lineaire elek-
tromotoren. De engelse hovertrain (met
één o! To hover = zweven, to 'Hoover' =
stofzuigen) is er van meet af aan op ont-
worpen.

Geen verwarring dus meer tussen de
zwevende luchtkussentreinen en gasturbine-
treinen op gewone rails!

raadsoppositie ontevreden
over voordracht en benoeming
van kommissieleden
De fraktles van inspr. nu, d'66 en azb in
de zandvoortse gemeenteraad hebben zich
met een adres tot de raad gewend, waarin
zij hun ongenoegen uitspreken over de gang
van zaken bij voordracht en benoeming van
kommissieleden.

Het is ons opgevallen, schrijven genoemde
frakties, dat sedert de installatie van de
raad op 1 september van het vorig jaar,
voor vertegenwoordigende funkties in diver-
se kommissies uitsluitend personen worden
voorgedragen en benoemd die, met uitzon-
dering van een enkele maal de btv-fraktie,
behoren tot de frakties waarop het kollege
van b en w steunt.
Naar de opvatting van de adressanten
dient in principe ieder lid voorgesteld of
benoemd te worden in een vertegenwoordi-
ging van het gemeentebestuur. Uitgangs-
punt hierbij zou moeten zijn dat de kwali-
teit van de betrokkene(n) op de aard van
de funktie wordt afgestemd. Dit lijkt de
frakties van inspr. nu, d'66 en azb, op
grond van goed demokratische beginselen
en regels, een onontkoombare eis.

Volgens de adressanten houdt dit in, dat
welke zienswijze de raadsleden ook mogen
hebben of welk beleid zij voorstaan, de re-
presentatie in de kommissies niet bepaald
mag worden door een zodanige blok-vor-
ming van de regeringsfrakties, dat de leden
van niet-regeringsfrakties hier buitengeslo-

ten worden. Naar de opvatting van inspr.
nu, d'66 en azb komt dit de demokratie
en het optreden van de gemeenteraad naar
buiten niet ten goede.

Ook vinden zij het niet in de geest van
het zgn. basisprogramma van de in b en
w vertegenwoordigde frakties van vvd,
pvda, kvp en chu-ar. Om deze reden ach-
ten adressanten een ander gedragspatroon
dan het huidige inzake voordracht en benoe-
ming van raadsleden in kommissies nood-
zakelijk.

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
VOOR INWONER
Vorige week woensdag ontving onze plaats-
genoot, de heer K. Troost, de zilveren me-
dalje, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau i.v.m. zijn 47-jarige dlenstperiode
bij de Chemigrafische Kunstinrichting
Schnabel n.v. te Amsterdam.

Tijdens een bijeenkomst in een der ver-
trekken van het gemeentehuis reikte burge-
meester A. Nawijn de koninklijke onder-
scheiding aan de heer Troost uit. In zijn
toespraak schetste de heer Nawijn de ver-
diensten van de heer Troost voor het ver-
enigingsleven in Zandvoort. De onderschei-
dene behoort tot een" der oprichters van de
Zandvoortse Operette Vereniging, waarvan
hij gedurende achttien jaar penningmeester
is geweest. Als blijk van waardering werd
de heer Troost tot ere-lid van de ZOV be-
noernd.

Bij de uitreiking van de onderscheiding
waren verscheidene familieleden van de hr.
Troost en een vertegenwoordiger van de
operettevereniging aanwezig.

AFSCHEID
VAN HOOFDAGENT
In verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd heeft hoofdagent
J. de Wit afscheid van het korps van de
Zandvoortse gemeentepolitie genomen, tij-
dens een onlangs in de kantine van het bu-
reau aan de Hogeweg gehouden officiële
bijeenkomst.

Bij zijn vertrek uit het korps werd de
heer De Wit o.m. toegesproken door bur-
gemeester A. Nawijn, korpschef J. D. van
Maris en diverse kollega's. De speeches
gingen vergezeld van de aanbieding van ge-
schenken. De heer De Wit, die sinds 1940
bij de politie van de badplaats in dienst
was, dankte aan het slot van de receptie
voor de belangstelling van superieuren en
kollega's bij zijn afscheid.

KONGRESVERSLAG
OP OPENBARE VERGADERING
VAN PVDA
Vrijdag 12 februari a.s. belegt de afdeling
Zandvoort van de pvda een openbare leden-
vergadering in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat. Tijdens deze bijeen-
komst zal verslag worden uitgebracht van
de resultaten van het vorige week in Am-
sterdam gehouden partijkongres. Het ver-
slag zal worden gevolgd door een diskus-
sie over de op het kongres genomen be-
sluiten.

de Mtk&tetöin,# i/etdeett Uei votk
zou van uitstel afstel komen?

zandvoortmeeuwen verloor
van technisch superieur sdw
Zandv.m. heeft de wedstrijd tegen de eer-
ste klasser SDW, eergisteren gespeeld op
het terrein van laatstgenoemde klup in de
hoofdstad, met 2—1 verloren.
Direkt jia het beginsignaal van de arbiter
werden de kustbewoners door het amster-
damse elftal In de verdediging gedrongen
en moest keeper Henk Bos zich tot het ui-
terste inspannen zijn territoir voor een In-
vasle te behoeden.

Twintig minuten lang hield de ZVM-defen-
sie stand onder het aanvalsgeweld van
SDW, toen moest de achterlinie kapituleren
voor de razendsnel toestormende Bijlsma.
Met een formidabele soloren ging de SDW-
er dwars door het front van de verdediging
en passeerde de een fraktie van een sekon-
de te laat reagerende keeper Bos, l—0.

Na dit doelpunt begon de totnogtoe tam
spelende voorhoede van Zandv.m. zich te
roeren, maar door het technisch overwicht
van de gastheren kreeg de aanvalslinie
voorlopig weinig kans een vuist te maken
in de richting van het SDW-doel. Aan het
einde van de eerste speelhelft slaagden de
bezoekers er in van de verdediging over
te schakelen naar de aanval. Bruijnzeel
opereerde gevaarlijk dicht onder de doel-
palen van SDW, maat daar bleef het bij.

De beginfase van de tweede helft was
een bijna tot in de details uitgevoerde re-
produktie van de eerste twintig minuten bij

de start van de ontmoeting. Een aan alle
zijden ingesloten Zandv.m. dat alle energie
en vaardigheid nodig had om niet te be-
zwijken onder de druk van de gastheren.
Op precies hetzelfde tijdstip als in de eer-
ste helft, de twintigste minuut, ging de de-
fensie van ZVM door de knieën en voltrok
Akkerman het vonnis door het leer achter
keeper Bos !e schieten, 2—0.

De voorhoede van ZVM probeerde, ter-
wijl SDW de verdediging van de geel-blau-
wen onafgebroken bleef bedreigen, doormid-
del van snelle uitvallen iets van de voor-
sprong van de gastheren af te knabbelen.
Na een paar mislukte pogingen was het
Keur die in de laatste minuut de allerlaat-
ste kans voor zijn elftal greep. Keur schoot
— duidelijk in buitenspelpositie — de bal
rakelings langs de onthutste keeper Kraak
van SDW in de touwen, 2—1. Toen was
de beschikbare speeltijd verbruikt en zat
er voor Zandv.m. niet anders xjp dan de
nederlaag te slikken.

Na de afgelopen kompetitiezondag ziet de
stand in de eerste klasse A er als volgt
uit:
OVVO
SDW
DCG
Uithoorn
ZVV
Spartaan

14—21
14 — 19
14—18
14—16
14—16
14—14

Zandv.m.
Rood Wit A
Alkm. Boys
Stormvog.
AFC
Hollandia

14—13
14—12
14—11
14—10
14- 9
14- 9

Vrienden, er is nogal wat deining ontstaan
over het onzalige plan van de regering om
in ons land een volkstelling te organiseren.
En nu heb ik maandagavond een pittige ra-
dio-uitzending gehoord over Hilversum 2,
die mij veel stof heeft gegeven ook eens
een kommentaartje los te laten. Dat kan
geen kwaad, dacht ik, want twee weten
meer dan één, veetig meer dan twintig en
duizendenzes meer dan negenhonderd, enz.

Iedereen mocht opbellen naar de samen-
stellers van een programma ('Komt u
maar') van de NOS. Dat programma was
gewijd aan de volkstelling en wat er om-
heen hangt. Als ik goed geluisterd heb,
dan zijn de meningen verdeeld, 't Gaat
namelijk om de interpellatie, die de frak-
ties van d'66 en de psp woensdag a.s. in
de volksvertegenwoordiging gaan houden
over de vraag of de volkstelling moet wor-
den uitgesteld.

De mensen, die opbelden hadden alle-
maal iets gewichtigs. Velen voelden voor
het uitstel — en bedachten daarbij, omdat
het zo lekker in het woordgebruik en het
gehoor ligt — dat er dan ook wel eens
afstel van zou kunnen komen.

Anderen, maar dat was (althans tijdens
deze uitzending) een minderheid, meenden
dat men niet zo zwaar aan die volkstelling
moest tillen.

'Ja', zei er een, 'laten ze 't maar 10
jaar uitstellen, want in die tijd zijn we
toch allemaal omgekomen door de luchtver-
vuilingi' Dat vond ik het meest optimisti-
sche geluid van de avond. In het algemeen
deed men wat gewichtig aan, heb ik al ge-
zegd en je kan er uit proeven dat de mees-
te mensen er bijzonder gecharmeerd op
zijn hun stem te laten klinken in een mikro-
foon. Maar dan geven ze soms meningen
ten beste over de regering, regeringsperso-
nen en Tweede Kamerleden, die je voor-
zichtig het hoofd doen schudden. En dan
hadden ze van te voren hun naam en woon-
plaats moeten zeggen aan de man van de
radio, die er om vroeg! Tegenstanders van
de volkstelling hadden dit foefje waarschijn-
lijk niet door.

Eén dame had een bijzonder kernachtige
mening: 'Die hele volkstelling is waanzin'.
En direkt daarachteraan dat kenmerkende
nerveuse gicheltje, dat bepaalde dames te
berde brengen als ze iets mogen zeggen
voor radio of t.v. Noteert u maar: dat was
mevrouw Klompenmaker uit Wijmbritsera-
deel.

Mej. Goudsmit (d'66) was er ook en die
zei o.a. dat het volkomen ondenkbaar was.

dat als er 'duizenden' nederlanders zijn,
die weigeren te antwoorden op de vragen
van deze volkstelling, zij vervolgd zouden
worden. Kennejijk onderschat ze hier de
terrierachtige eigenschappen van dié over-
heidsorganen, die onder bepaalde omstan-
digheden geld van ons nodig hebben.

U weet het: Niet antwoorden of onvol-
ledig (c.q. onjuist) antwoorden komt u te
staan op ƒ 500,— boete, susidiair 14 da-
gen brommen in het gevang.

Een meneer — ik geloof uit Den Haag
— vond de volkstelling een giller. Helemaal
niet zo erg. Hij vond de vragen ook niet
te indringend. Geheel anders zou hij er te-
genover staan als ze hem gingen vragen,
met wie of wat hij naar bed ging en hoe-
veel maal per maand hij de coïtus bedreef.
Inderdaad, op zulke vragen ging ik ook de
bajes in. (Toevallig heb ik geen ƒ 500,—
bij de hand).

Weer een andere mevrouw zei dat ze 't
eng vond. 'Je buurman zal maar bij je ko-
men en dat je dié dan moet beantwoorden'.
Dit is een mevrouw, die haar buurman een
rot jongen vindt, kan je zo horen. (Ook
haar naam en woonplaats zijn bekend) Het
zal je buurvrouw maar wezen.

De meningen, ik schreef het al vrienden,
zijn nogal verdeeld over de volkstelling.
Morgen zullen diverse Kamerleden er waar-
schijnlijk bij de regering op aandringen de
telling maar een tijdje in de ijskast te zet-
ten. Zij hopen natuurlijk dat de volkstel-
ling daar zal bevriezen. Lang niet iedereen
zal daarom treuren, vrienden. Maar dat
heeft u al begrepen. BARTJE

ZHV BELEGT
JAARVERGADERING
IN DE KOUSEPAEL
De algemene ledenvergadering 1971 van de
Zandvoortse Handelsvereniging is vastge-
steld op donderdag 11 februari a.s. in 'De
Kousepael' aan de Haltestraat.

Tijdens de bijeenkomst zullen de resulta-
ten van de kerstetalage-aktie '70 en het
opinie-onderzoek onder de winkeliers inzake
de halvedagsluiting en de koopavond be-
kend worden gemaakt. Verder vermeldt de
voor de vergadering vastgestelde agenda
een diskussie over het principe-besluit van
de gemeenteraad tot opheffing van het cir-
cuit. Van de periodiek aftredende bestuurs-
leden van de middenstandsvereniging stelt
de heer P. Drommel zich wel en de heer
L. Heino zich niet herkiesbaar.



4 miljoen strandbezoekers
in zomer 1970
Het Strandschap Zandvoort schat het aan-
tal bezoekers dat gedurende het zomerse!-
zoen van het afgelopen jaar het strand be-
zocht op vier miljoen. Het schap noemt In
zijn vandaag gepubliceerde jaarverslag de
spreiding van het bezoek gedurende de zo-
mermaanden mei t.e.m. augustus vrij gun-
stig.

Zo waren er in mei 14, in juni 18, in ju|i
17 en in augustus 21 goede stranddagen.
Van de 22 zon- en feestdagen in genoemde
periodes was het gedurende 17 dagen druk
tot zeer druk aan het strand. Van de 17
zaterdagen vertoonden er 12 een gunstig
beeld. Daarnaast waren er nog 40 werk-
dagen met een druk strandbezoek. De
meest konstante periode met een hoog be-
zoekersaantal lag tussen 26 juli en Q au-
gustus. Het aantal bezoekers van 't strand
gedurende het zomerseizoen wordt globaal
op 4 miljoen geschat.

Het stranddetachement van de politie be-
stond pok dit jaar weer uit 4 man. Door
intrekking van vrije dagen en het verrich-
ten van overwerk was het mogelijk op de
meeste dagen 3 man effektief in dienst te
hebben, waardoor 2 man geregeld ter be-
schikking waren voor de surveillance per
boot of per auto.

De kommunikatie tussen het dienstdoen-
de personeel werd verbeterd door de Inge-
bruikneming van een verplaatsbare mobilo-
foon.

Het aantal zoekgeraakte kinderen, dat
bij de politiepost werd binnengebracht be-
droeg 2091 tegen 3380 in 1969.

De strandpolitie verleende 852 maal eer-
ste hulp en het bij de politiepost gestatio-
neerde personeel van de Haarlemse G.G.
en G.D. 166 maal. De verwondingen be-
stonden hoofdzakelijk uit snijwonden veroor-
zaakt door glasscherven. Aan het euvel van
het stuk gooien van flessen werd door de
politie scherpe aandacht besteed.

De Zandvoortse Reddingsbrigade ver-
richtte 21 reddingen en verleende in een
vijftal gevallen assistentie aan de beman-
ning van zeil- en motorbootjes. Daarnaast
werd aan 124 personen EHBO verleend in
de reddingsposten.
Op 24 juli deed zich een verdrinkingsgeval
voor.

Teneinde vervuiling te voorkomen werden
in 1970 97 papierbakken geplaatst en daar-
naast nog 12 grote vuilnisemmers. De bak-

ken op het strand werden 3 maal per week
geleegd en bovendien nog na een druk
weekend. De bakken langs de boulevard
werden elke dag geleegd (ook 's zaterdags
en s' zondags).

Bij de konsumptietenten en kampeerders
werd 2 maal per week vuil opgehaald; in
totaal plm. 2000 m3 per seizoen.

Het zgn. vrije strand werd gemiddeld 1
maal per week schoongemaakt van door
het publiek achtergelaten vuil.

et*
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Uitslagen zaterdag 6 februari:
Zandv.m. 2- SAC 3 1—2
v. Nispen — Zandv.m. 3 2 — 2

B-junioren:
OG 1- Zandv.m. 1 O — 5
OG 3 — Zandv.m. 3 O — 3

C-junioren:
Hillegom 1 — Zandv.m. 1 1 — 2
Bl'daal 4 — Zandv.m. 4 O — 2
Zandv.m. 5 — Schalkwijk 1 O — O
Zandv.m. 6 — Schalkwijk 4 5 — O

A-pupillen:
Zandv.m. 1 — DCO 1 8 — O
Telefonia 1 — Zandv.m. 2 2 — 8
Zandv.m. 3 — DSS 3 5 — O
OG 3 — Zandv.m. 4 3 — 1
Zandv.m. 5 — DSS 4 5 — O

B-pupillen:
Zandv.m. a — EDO a 2 — 2
Zandv.m. b- EDO b 3 — O
Bloemendaal c — Zandv.m. c O — 2
Schoten c — Zandv.m. d O — 1
OG c — Zandv.m. f 4 — O

Uitslagen zondag 7 februari:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. komb. — ZRC 1 2 — O
Kompetitie:

SDW— Zandv.m. 2—1
Zandv.m. 4 — Velsen 3 2 — 2
Zandv.m. 5 — OG 3 2 — 2
SHS 4 — Zandv.m. 7 6 — 2
Vogelenzang 2 — Zandv.m. 8 O — 8
ADO '20 7 — Zandv.m. 9 9 — 1
Stormvogels 9 — Zandv.m. 1 1 2 — 1

A-junioren:
Zandv.m. 1 — DEM 1 3 — 1
Zandv.m. 2 — Haarlem 2 O — g
Zandv.m. 3 — DIOS 1 2 — 4

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGERE1S.
Koningstraat 25, tel. 3233.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
f 1300,- voor ƒ 595,-; of
1 x f 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Alleenst. heer zoekt flinke
hulp, 1 dg p.w., uren nader
overeen te komen. Aanm.:
's avonds na 7 uur, Burg.
Van Fenemaplein 4/10.

Aang.: Datsun 1000, Luxe
1969, pracht konditie,
ƒ4200,-. Gatsonides, Bent-
veldweg 10, Bentveld, tel.
242602.

Aangeb.: zit-slp.k. m. bal-
kon en uitz. op zee., gebr.
v. keuk., c.v. van 15-2-'71
tot 15-5-71. Tel. 2579.

A U T O P E D
Wie heeft mijn blauwe auto-
ped gevonden, die ik bij
het zwembad heb jaten
staan? Jacobine Kuipers,
teg. bel. terug. Schelpen-
plein 1, tel. 2384.

Gevr.: flinke werkster. Mw.
v.d. Meulen, Hogeweg 76,
telefoon 2003.

HOOFPPIJN POE Pre5
HELPEN

l

Te koop gevr.: 4 stoelen, 2
crap., (of 2 faut.), 2-pers.
ledikant, 2 tuin- of balkon-
stoelen met tafeltje. Inl.:
tel. 5051 (na 6 uur).

Aangeb.: mooie kinderwa-
gen, Koelstra, ƒ 75,-; fles-
senwarmer en nieuwe stoel-
verkleiner. C. Hendriks,
Zeestraat 60 achter.

Te huur gevr. mnd. juli,
geh. of ged. woning, 5
pers., evt. 8 pers. A. Bol,
Andriesenhof 26/3, A'dam,
tel. 112919.

Te koop: woonhuis, dicht bij
zee. woonk., 3 sip.k., keuk.,
vliering, douche en schuur,
eigen grond. Leeg te aanv.
Koopsom ƒ 65.000,-. Tel.
4802, na 6 uur 2898.

Leidster 'Groot Kijkduin',
zoekt woonruimte, liefst on-
gerneub. Mej. Boudewijns,
Huize 'Groot Kijkduin', dr.
Smitstraat 7.

Gez.: garage in nw.-noord.
Tel. 3840, na 6 uur.

ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,05.

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer.

GALERIE PRIJZEN
VOOR DEELNEMERS
JEUGD AAN HET WOORD
De ekspositie in Galerie Eijlders van de be-
kroonde werken van de deelnemers(sters)
aan de onlangs in de aula van de Wim
Gertenbachschool gehouden Helm-manifes-
tatie 'Jeugd aan het Woord', is j.l. zater-
dag afgesloten met de toekenning van een
aantal prijzen. Een uit drie personen be-
staande jury wees de 20-jarige Dick Heij-
nen aan als de winnaar van de door het
gemeentebestuur beschikbaar gestelde be-
ker. De 15-jarige Tim Zwemmer won de
tweede en de 14-jarige Carolien de Jong
ded erde prijs. Geeske Hartin (12 jaar)
ontving de door de galerie beschikbaar ge-
stelde speciale prijs, een kleurenlitho.

FAMILIEBERICHTEN

A.S. WOENSDAGAVOND
om H A L F A C H T

aan de Vondellaan,
de ontmoeting :

Zandvoortm.

A.Z. '67

t
Met grote verslagenheid en diepe
droefheid geven wij kennis, dat na
een kortstondige ziekt, toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan,
ons aller vriend en voorzitter van de
jeugdkommissie, de Heer

C. L. SCHOORL
op de leeftijd van 46 jaar.

Het bestuur en jeugdkommissie
van de
R.K.S.V, 'The Zandvoort Boys'.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zondag 7 februari:

TZB—De Brug O—3
Velsen 6-TZB 3 4—2
Kennemers 10-TZB 4 O—9
TZB 5-EHS 6 3—1
TZB 6-EHS 7 2—8
VSV 11-TZB 7 4—2
VI. Vogels 6-TZB 9 7—1

A-junioren:
TZB 1-RCH 2 0—2
DCO 3-TZB 2 4—2

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort'

Gisteren werden de kwartfinalewedstrijden
voor de beker afgewerkt. P. Brouwer zorg-
de in poule c voor 2 verrassingen, de 1e
klassers A. Roskam, en J. Kerkman dwong
hij een gelijkspel af'(1—1). Ook goed voor
de dag kwarrj J. Bloem, die resp. P. Ko-
ning en F. Roskam versloeg. In de 4e groe-
pen is de strijd nog volkomen open. De 2
spelers die zich voor de finale plaatsten
zijn gerechtigd deel te nemen aan de wed-
strijden om de distriktsbeker, waarvan de
loting voor de eerste ronde op 27 februari
in Haarlem zal plaatsvinden.

A.s. vrijdag zal de vereniging met vijf
spelers deelnemen aan een toernooi van
de vereniging Roden.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043. 3044. 3065 Polltls

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071, Horlogebedrijl C, Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, • Bentveld,. SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2526 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en' demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
;. , Badhuisplein 10 -

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023)266185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rljks-
straatweg 122, Haarlem

MARINE HOSPITAAL te Overveen
In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor dames met
interesse in huishoudelijke werkzaamheden.
Deze bestaan uit het schoonhouden van 'de kamers en zalen der patiënten,
terwijl ook de afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken. Eventueel voor
gedeeltelijke dagtaak.
Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van
burgerpatiènten.
U werkt per dag 8Vz uur; salaris volgens Rijksregeling met onregelmatig-
heidstoeslag en opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Thans
ƒ 796,51 bruto per maand.
De adjunct-directrice is gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven. Belt
U haar eens op; U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9 en 16 uur
onder 023-319230.

Anf fotete faodömprijzen S
dteUroet mag missen ï
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H ui p gevraagd
op klein kantoor, voor de morgenuren. Afwisselen-
de bezigheden.
Br. ond. nr. 1001 bur. Zandvoortse Courant.

dat kunt TJ ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

KABELJAUW PAK 4oo GRAM
vriesvers - gefileerd - zonder graaf - dus panklaar!

ROOSVICEI NUDET
INDEMAAND IS!

bevat evenveel Vitamine C als 20 sinaasappelen of 30 citroenen of 80 bananen !

SARDINES 2DUM™
hotel - café - restaurant'

WIJK AAN ZEE - 40 meier boven zee
Rijhert Aertszweg 50 - tel. 02517-322

in olie - lekker van smaak !

dennenaald - rozen - ei - of alkalivrij J

:ins- / halve A
:on V LITER/

gezms-

en ook:

"DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bitderdijkslraat 106 - tel. 020-183176

"HET RECHTHUIS" - UITHOORN a/d
Amstel-Schans32 - lel.02975-1380

GEZELLIGE SPECIALITEITENRESTAURANTS VAN HET DIRK VAN DEN BROEK-C'ONCERN \

DUS-../
niet alleen
woensdag en
donderdag
maareen
WEEKLJ\NG!|

DIRK VAN DEN BROEK
en JAC. HERMANS
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redaktie en adm,: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

DVOORTSE C
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

bakkersbedrijf van der werff
herdacht met receptie
225-jarig bestaan
Woensdag 10 februari 1971 was het op de dat zich gedurende ruim tweehonderd jaar

kop af 225 jaar geleden dat een verre voor- .̂̂ ^"Jtir^éeren'̂ h^de l̂aatYte f.1
vader en naamgenoot van bakker Willem ren met meerdere vestigingen in Zand-
van der Werff, een bakkerszaak In de 'heer- voort heeft uitgebreid.
i-i L. u. i j ..« „„„„j„ Namens de hervormde kerk, waarvan delijkheld Zandvoort opende. heer „ d Werff |jdmaat JSi overhandigde ds.
Twee dagen tevoren, op 8 februari 1746, p. Mataheru een zilveren broodschaal. Er
had de vader van Willem v.d. Werff, Cor- js één bedrijf in Zandvoort, zei de predi-

. ,.. „ .. . ... .... kant, dat nog ouder is dan de bakkerszaak:
nelis v.d. Werff, voor zijn zoon schriftelijk dat js de hervormde kerk. Hij sprak de
toestemming gevraagd aan de toenmalige wens uit dat beiden nog tot in lengte van.
heer van Zandvoort, Pau.us Loot om een dagen
bakkerszaak te mogen beginnen. Twee da-

handtekeningenaktie haarlem e.o.
tegen volkstelling 1971

Je een der sprekers het aandeel van de fa-
gen later gaf Paulus Loot zijn fiat en op nilie Van der Werff in het openbare leven
dezelfde dag dat de toestemming' afkwam
opende de voortvarende Willem zijn bak- jjtgemaakt van het verenigings- en over-
kersbedrijf. Zo vlug ging het allemaal ruim leidsbestuur. Het huidige hoofd van de fa-

. j nilie, de heer Willem van der Werff, was
twee eeuwen geleden. )Tieer jan een kwart eeuw lid van de ge-

meenteraad en verscheidene jaren wethou-
Ondanks het gebrek aan welvaart en de der.
weinig rooskleurige vooruitzichten van de Na af|oop van de toespraken en het over-
heerlijkheid, de ruim zeshonderd inwoners handigen van attenties bestond er gelegen-
van de vissersplaats anno 1746 leetden op heid de familie Van der Werff persoonlijk
de rand van het bestaansminimum, zijn op- met het 225-jarig bestaan van hun zaak ge-
richter Willem en zijn m rechte lijn van |uk te wensen. Een gelegenheid waarvan
hem afstammende opvolgers er m geslaagd honderden bezoekers van de receptie ge-
van de onderneming een bloeiend bedrijf te bruik hebben gemaakt,
maken. Een bedrijf, dat zich meer dan twee-
honderd jaar wist te handhaven en bij tien-
tallen generaties Zandvoorters het dagelijks
brood op tafel bracht en brengt.

Eergisteren werd dit zeldzame jubileum
' door de familie Van der Werff herdacht
met een officiële receptie in de kongreszaal
van Zomerlust aan de Kosterstraat.

Als eerste van een rij van sprekers feli-
citeerde burgemeester. A. Nawijn namens
het gemeentebestuur de huidige eigenaar
van het bedrijf, de heer W. v.d. Werff, met
dit uitzonderlijk jubileum. Zakelijk inzicht,
doorzettingsvermogen en goed vakman-
schap, noemde de heer Nawijn de pijlers 'Wij voelen ons gedwongen persoonlijk stel- Aksie Volkstelling '71 Haarlem,
waarop de onderneming zich meer dan twee .. . „_„ _., _-ui_i,__ s,, j-* ronnrlna Op dinsdag 16 februari a.s. vindt om 8
eeuwen had weten te handhaven. Hiermee Iin9 te nemen nu 3ebleken IS dat «gering ̂  ̂  ̂ ^y ̂  protestbjjeenkomst tegen
is het overtuigend bewijs geleverd, aldus en parlement, ondanks herhaald aandringen, ^e Volkstelling plaats in de tuinzaal van het
spreker, dat een goede aanpak van zaken n-let bereid zijn veranderingen in de opzet konsertgebouw in Haarlem,
vruchten oplevert. Zich in het bijzonder ,
richtend tot de heer v.d. Werff, zei burge- aan te "rangen . MILIEUBEHOUD
meester Nawijn, 'u en uw voorouders heb- Zo luidt de aanhef van een manifest waar- „„_ ATYVTTI-.O rvrry A in?
ben voor de instandhouding van het bak- - d bevolking van Haarlem e.o., waaron- FKb-AUVlLS 1JN/.AKÜ,
kersbedrijf hard moeten werken. Dat hard _ . , ^ fWFR TTTTRTTTVF1ST
werken niet schadelijk voor de gezondheid der Zandvoort, wordt opgeroepen, niet mee UV^K U11ÖL1JVJ11>
is bewijst u door iedere dag, weer of geen te werken aan de niet-anonieme volkstelling LUGUo VJiKUJMKUal
weer, het brood bij uw klanten te bezor- . . , .. thltn- nenres«>nteerd In een adres aan de leden van de zand-
gen. Ook 's winters blootshoofds en zonder in de vorm zoals die thans gepresenteerd ̂ ^ gemeenteraad toopt de jongeren.
overjas, vervolgde spreker, maar wel met wordt. groep Logos zich ten zeerste verontrust
een zeer karakteristiek bakkersjasje, waar- over het uitblijven van een pré-advies in-
aan iedereen u direkt herkent'. 'Onze volksvertegenwoordiging', vervolgt zake de Logos-brief van vorig jaar oktober

Na burgemeester Nawijn sprak de voor- het manifest, 'heeft het plan zelfs zover be- over het milieubehoud in de badplaats,
zitter van de Zandvoortse Handelsvereni- vestigd dat het mogelijk is geworden onder Logos verzoekt de raadsleden er bij het
ging, de heer H. Hildering, de heer Van dwang gegevens te verkrijgen van de be- dagelijks bestuur van de gemeente op aan
der Werff en zijn familieleden toe. Hij volking te dringen, dit advies zo spoedig mogelijk
noemde de heer Van der Werff, die ruim Wii ' inn,|pr(sn da"t ais een eercte stao te verstrekken.
63 jaar lid is van de middenstandsvereni- toth

J
e^wMfoos maken van de Individu en L°9°s herinnert in het adres san de al-

ging, een voorbeeld voor de middenstand. : . ' r+UroiHon «an He marht^fnnktip van de ternatieve dienst van zondag 31 januari in•Jfaas.-sft 8±süUJt ̂ ffijtó-afflasajr * .~». ̂  s»*-. -*. ». -»
del voor Haarlem e.o. en de heer Kokkert. Vooral nu er naar

De vorige week ter hoogte van Riche aan de grond gelopen Wierlnger kotter, eigen-
dom van twee duitse sportvissers, ligt nog steeds muurvast In het zand. Alle pogin-
gen het vaartuig vlot te krijgen zijn tot op heden op niets uitgelopen. Ondertussen Is
de gestrande kotter een dagelijkse trekpleister geworden voor strandbezoekers.

Foto: Frans Nieuwenburq

BRANDJE GESLAAGD
WERD SNEL BEDWONGEN De heren R. Molenaar en H. E. Weber zijn
Zondagmiddag hebben omwonenden van het i-I- vrijdag te Haarlem geslaagd voor het
Schelpenplein een begin van brand geblusj diploma pompbediener bij de brandweer.

del. Oorzaak van de brand was het spelen
met vuur door kinderen. De brandweer, die
kort na hét brandalarm arriveerde, behoefde
niet op Je treden.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

febr. berijdbaar
14 5.58 1.00 18.07 13.30 10.00-16.00
15 6.27 2.00 18.38 14.00 10.00-16.30
16 6.59 2.30 19.13 15.00 11.00-17.00
17 7.36 3.00 19.53 15.30 11.30-17.30
18 8.14 3.30 20.38 16.00 12.00-18.30
19 9.06 4.30 21.41 17.00 13.00-19.30
20 10.17 5.30 23.03 18.00 14.00-21.00
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R AL UW D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

feA VISITEKAARTJES

"^ VERLOVINGSKAARTEN

onderzoek alarmsysteem
tegen vloedgolven

, . . . . . . . , . . _ ,
werd

u
aangetoond hoe belangrijk het is zich Hoe kan me" e*" land of ••" b*P*aU ge- sterke dijken en dammen zoals onze Delta

onze mening onvoi- mentaa| anders in te stellen bij de benade- bied beschermen tegen natuurrampen zoals werken kan een redelijke beveiliging bieden.

kunstijsbaan

kennemerland
Bovenstaand manifest is reeds door ruim
honderd inwoners van Haarlem o.w. ak-
teurs, aktrices, beeldende kunstenaars,
schrijvers, t.v.-medewerkers, artsen, maat-
schappelijk werkers en studenten onderte-
kend. Onder hen treft men de namen aan
van Ellsabeth Andersen, Mari Andriessen,

Eindelijk Is het zo ver !
13 februari Is DE grote dag.
's Avonds tussen half zes en zeven uur „-r -,-x—.-. --.--.- ~; ,-. c
zwermen er in Zandvoort 137 kollektanten Wessel Couzijn, Jules Chapon Edgar Fern-
uit om uw bijdrage In ontvangst te nemen. hout en baron van Randwijck. Van de inge-
U kent ons streven: 'GEEF ALS HET KAN, «tenen van Zandvoort tekenden J. B Th.
EEN PIEK DE MAN', dan kan de Kenne- Hugenholtz, Kees Verkade L. Heino, A. de
mer Kunstijsbaan er komen! Vries en Fons Bu.rSe'; *J d.e nadere mfor-
Stel ons en de kollektanten niet teleurl matte wensen en/of het manifest willen on-
Help mee en GEEF l! dertekenen kunnen zich wenden tot de na-

Da Wnrkaraon Zanrivnnrt volgende adressen: Marnixstraat 30, Haar-«erngroep *.anuvoon. ̂  ie] 355939 en Frans Zwaanstraat 64,
alhier, tel.' 2643.

Morgenochtend om 10.30 uur organiseren
haarlemse tegenstanders van de volkstelling
een demonstratieve optocht door het stads-
centrum van Haarlem onder de leuze. 'Toen
zij, straks wij?' Zij zullen daarbij getooid
zijn met symbolische 'persoonsnummers' zo-
als iedereen die binnen afzienbare tijd zal
krijgen. 'Aan het hoofd van de stoet zal
een foto van de deportaties uit het War-
schau-ghetto onder de nazi's herinneren aan
de gevolgen van een al te volmaakte regi-

betekenis van dit jubileum van het bakkers- Wij weten immers niet wie deze gege- jn voorgaat of althans meegaat,
bedrijf van de fam. v.d. Werff: een bedrijf vens zal gaan gebruiken. Zoals wij even-

min weten wie ons in de toekomst zal re-
• geren, of welke macht mede met behulp

van deze gegevens zal trachten ons volk te
onderdrukken of uit te roeien.

Wij hebben besloten ons niet te laten
intimideren door boetes, miljoenen mensen
hebben eerder deze eeuw hogere boetes
betaald voor een tekort aan waakzaamheid
Wij willen niet achteloos omgaan met men-
selijke waarden uit eerbied voor het leven
en het geluk van de individuele mens'.

Aan het slot van het manifest wordt de
bevolking van Haarlem e.o. verzocht het bo-
venstaande in overweging te willen nemen
wanneer straks gevraagd wordt om de hon-
derd vragen te beantwoorden. Zij die het
manifest ondertekenen vinden 'dat iedereen
het recht moet hebben, uit te maken of
hij/zij vragen gaat beantwoorden of dat
niet zal doen; zeker zolang de anonimiteit
niet gegarandeerd kan worden'.

de
hoogste

ARISTONA
KTV

66K 141 ƒ2398,— m. inruil voor f2148,-
NU OOK IN WIT LEVERBAAR!
Uit voorraad leverbaar, de nieuwe 9 cm
ondiepere KTV ARISTONA.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

HRLTESTR. 18 - TEL : 4499 - ZPHDVODRT stratie', aldus het organiserend komité,

de verschrikkelijke vloedgolf die onlangs Maar nog meer zekerheid zou men hebben
Oost-Pakistan teisterde? Een systeem van als men vooruit zou kunnen voorspellen wel-

ke baan zo'n vloedgolf zal volgen vanaf het
BBBDEBHBHÊ ^ ogenblik dat zij, ergens in open zee, 'ge-

boren' wordt. Onderzoekingen in die rich-
ting zijn al tientallen jaren geleden verricht,
maar met weinig houvastgevend resultaat.

Een der laatste pogingen werd onlangs on-
dernomen door Nederland, Engeland, Duits-
land en de VS die wekenlang vloedgolf-re-
search verrichtten in de Noordzee. Zes on-
derzoekingsvaartuigen, een vliegend laser-
radarstation en tal van drijvende en kust-
meetstations observeerden gezamenlijk een
160 km lange 'golfloopbaan' voor het
noordduitse Noordzee-eiland Sylt. Doel was:
vaststellen, op welke manier golven van ver-
schillende kracht en richting elkaar beïn-
vloeden .

Pas de laatste tijd heeft men getracht,
wiskundig-natuurkundige wetten voor het
ontstaan van de zeegang pp te stellen. Een
van de theorieën werd tijdens de tweede
wereldoorlog opgesteld door de Amerikaan
Philips die ervan uitgaat dat de zeegang
ontstaat door een golfvormige luchtstroming
boven het wateroppervlak in een permanen-
te wisseling van druk en zuigende krachten.
Maar helaas is deze theorie in de praktijk
alleen bruikbaar bij de zg: 'jonge zeegang,'
dat wil zeggen bij het prille begin van golf-
vorming boven rustig water.

Normaliter zijn de omstandigheden echter
veel gekompliceerder, daar de kriskras ver-
lopende golven eikaars omvang en koers op
velerlei wijze beïnvloeden. Prof. dr. K. Has-
selmann van het duitse Hydografisch Insti-
tuut in Hamburg heeft nu getracht, dit in-
gewikkelde proces te analyseren met de
'wet van de zwakke wisselwerkingen' — en
het genoemde Noordzee-eksperiment diende
om de juistheid van die theorie te bewijzen.

Alle gegevens van dit eksperiment zijn
door de komputer bewerkt en volgens de
eerste konklusie van dit kunstbrein zou prof.
Hasselmann' theorie in grote trekken juist
kunnen zijn. Mocht dit inderdaad ondubbel-
zinnig komen vast te staan, dan zou op
korte termijn een net van meetstations op-
gebouwd kunnen worden, dat nauwkeuriger
voorspellingen omtrent de kracht en de
koers van vloedgolven kan verschaffen. En
daarmee zou ook de mogelijkheid gegeven
zijn, tegen dergelijke rampen tijdig voor-
zorgsmaatregelen te treffen.



ons maatschappelijk gedrag
oorzaak van milieuvervuiling
Het Natuurbeschermlngsjaar N-70 Is stille- 'zoeken naar de oorzaken en het aanwijzen delijkheid van het individu centraal stellen,
tjes de mist in gegaan. Er zijn een jaar van de schuldigen', bij welke aktiviteit Zo zijn dan niet de oliemaatschappijen
lang veel woorden aan het miljeu besteed, bruikbare oplossingen terloops of niet aan verantwoordelijk maar de mensen die hun
maar het Is eigenlijk niet gelukt deze In be- de orde komen. Bij het nagaan van de ar- produkten afnemen voor huisbrand .en auto.
leid om te zetten. De stoere probleemstel- gumentatie kom je steeds meer tot de kon- Een merkwaardige manier om schuld af te
ling van staatssekretarls Krulsfnga en het klusie dat miljeu niet een kwestie is die schuiven, omdat producent en konsument
optimisme van minister Bakker ten spijt Is apart staat boven de partijen, maar dat de hier als een Siamese tweeling aan elkaar
het niet gekomen tot een bestuurlijke aan- gebruikelijke politieke oordelen en vporoor- zitten
pak die geïntegreerd rekening houdt met de delen ook hier bepalend zijn. Het feit, dat Tl-
beperkingen die door de natuur aan het zowel linkse als rechtse politieke groepe-
menselijk handelen gesteld worden. ringen zich om het miljeu bekommeren wekt

Typerend is ook de reaktie van Hoog-
ovens op een passage in een van de nega-
tieve rapporten over de vestiging op de

bit stelt de scheikundige medewerker van die* indruk, maar het is bepaald onjuist om Maasvlakte, waarbij ingegaan wordt op het
de Volkskrant Ton Jacobs vast In een uit- te doen alsof het daarom een a-politieke zwaveldioxyde afkomstig van de westland-
voerige en behartenswaardige beschouwing zaak is, zoals het bijvoorbeeld in de Shell- se tuinderijen. Je zou kunnen denken dat
over de zorgwekkende situatie van ons leef
klimaat en de faktoren die daarbij een over
heersende rol spelen.

Jacobs schrijft:
Nu volgens een CRM-enquete 70 percent
van de bevolking zich zorgen maakt over de
milieuverontreiniging worden de oyerheids-
beslissingen ten aanzien van de ruimtelijke
ordening waarbij het milieubeheer zeker ge-
rekend zou moeten worden steeds minder
geloofwaardig. Aan de manier waarop indu

brochure voorgesteld wordt: 'De bemoeie-
nissen van de Raad van Europa stemmen
hoopvol. Immers, ook. in andere gevallen
waar het niet om-specifieke politieke pro-
blemen ging, heeft de Raad reeds vrucht-
baar werk kunnen verrichten'.

het vuil van Hoogovens daarbij opgeteld
moet worden, maar nee, in het weerwoord
staat dat deze zwaveldioxyde Hoogovens
niet 'reageert'.

Een goed voorbeeld van zowel een po-
ging het probleem te 'individualiseren' als
het scheeftrekken van de vergelijking door
gewoon vuil op een lijn te stellen met een
chemisch vergif, lezen we weer in de Shell-
brochure: 'Maar ondanks die voorlichting

de smeerpijp. Misschien wel het meest te-
kenend voor de situatie is de mening van
het gemeentebestuur van Rotterdam: wan _
neer de gemeenteraad de vestiging van van de manier waarop het acht jaar gele
Hoogovens op de Maasvlakte afwijst, zal er den verschenen boek van 'Rachel Carson'
paar andere gegadigden gezocht
in, kasu een olieraffinaderij.

doen met betrekking tot de welvaart. Enigs-
zins somber zou je zelfs kunnen stellen dat
'het voornaamste resultaat van het aan de

Verklaringen
De redeneringen die opgezet worden en de
verklaringen die men geeft kunnen inge-
deeld worden in twee nogal tegengestelde springt de gebruiker van een bestrijdings
benaderingswijzen, waarvan de politieke middel er wel eens net zo nonchalant mee

strievestigingén tot stand komen is te zien achtergronden duidelijk zijn te herkennen, om als vele nederlanders met het lege fri-
dat er in wezen niet veel is veranderd. Het- De reeds genoemde Shell-brochure staat teszakje of sigarettenpakje. Het bijbrengen
zelfde geldt voor direkte aktiviteiten van de model voor de ene, terwijl de andere rich- van kritisch milieuhygiënisch besef bij de
overheid, zoals de vestiging van elektrici- ting helder is opgeschreven in twee onlangs nederlandse burger lijkt soms wel eens een
teitscentrales en de aanleg van autowegen, verschenen boeken: 'Sinds dode lente' door urgentste probleem wat betreft het neder-

,-_ .,.__-,-,_- ....i i-.x * ._ pran|< Graham en 'Milieu en macht' door, landse leefmilieu'. Een tekst om naast de
onder anderen, Giuseppe Slater. Vaponastrip te hangen.

Eerstgenoemde uitgave is een verslag
Kapitalisme
Hiertegenover staan dan degenen die de

worden over de schadelijkheid van DDT en andere oorzaken zoeken in 'maatschappelijke struk-
gechloreerde pestciden door zowel de in- turen', waaronder in de eerste plaats het

Milieuhygiënische overwegingen lijken dustrie die ze produceert, het amerikaanse kapitalistische systeem de schuld krijgt,
vooralsnog meer een vernisje waarmee de ministerie van landbouw en grote aantallen maar waarbij toch ook het russische kom-
gebruikelijke ekonomische argumenten wat wetenschappers, gesaboteerd is. De moti- munisme niet helemaal buiten de kritiek
aantrekkelijker worden gepresenteerd dan vatie van waaruit dat gebeurde is uiteenlo- blijft. Beide stelsels hebben namelijk van-
een essentieel onderdeel van het denken en pend van regelrechte kommerciële schurke-. uit miljeuoogpunt met elkaar gemeen de

rij tot een tegen beter weten in blijven ge- sterke nadruk op het 'opvoeren van de po-
loven in eigen onfeilbaarheid. Het geeft een duktie', als middel om hun idealen te ver-
droef inzicht in hoe slecht het ambtelijke wezenlijken, en dat betekent vervuiling, een

orde stellen van de milieuproblematiek is, en industriële apparaat van de Verenigde fysische realiteit onafhankelijk van de ideo-
dat er door bangmakerij op grote schaal Staten in staat waren nieuwe informatie logje.

snel en ter zake te verwerken en in beleid
om te zetten. Het is bovendien goede dp-
kumentatie voor degenen, die het begrip

een nieuw verkoopargument is bijgekomen'.
Een wasmiddel wast niet alleen meer wit-
ter dan wit, tegenwoordig is het bovendien
nog goed voor het miljeu qpk, en natuur

Toch hebben de oostelijke en trouwens
ook de zuidelijke landen althans op dit
ogenblik minder betekenis omdat hun pro-

struktureel geweld konkreet willen maken, duktie nagenoeg of geheel in het niet valt
lijk een beetje duurder. Een wasdroger Het tweede boek, uitgegeven door de tegen die van de Verenigde Staten en de
wordt nu aangeprezen als begerenswaardig. Socialistische Uitgeverij Nijmegen, ziet de andere westelijke landen. Het traditionele
omdat dan de was niet meer buiten in de miljeukrisis als een typisch gevolg van de bruto nationaal produkt of inkomen is na-
verontreinigde lucht hoeft te hangen. 'Coca kapitalistische maatschappij-struktuur en 't melijk een uitstekende maat voor de bij

daarbij behorende irrationele produktiesyCola' maakt in de Verenigde Staten rekla
me met'het feit dat maar 30 percent van steem: De wegwerp-ekonomie.
hun drank in wegwerpflessen zit, tegen ge-
middeld 50 percent bij de konkurrentie.

Schone benzine
De benzinehandet heeft het tot nog toe
het dolst gemaakt met zijn pagina-grote ad-
vertenties voor zgn. schone benzine. Daar-
bij wordt veiligheidshalve niet aangegeven
hoeveel schoner de lucht ervan wordt, maar
beperkt men zich tot kwalitatieve praat.

Een benadering, zoals die voorkomt in
het Shell-boekje, lijkt in de meerderheid.
Men treft daarbij verklaringen aan waarin
vooral gewezen wordt op de 'toevalligheid
van de natuurverschijnselen' en het 'onver-
antwoordelijk handelen van de individuele
mens'. Er zou een soort miljeu-katechismus

drage van een land tot de totale miljeuver-
vuiling. Hoe groter de produktie hoe meer
vervuiling, een regel waaraan zelfs de bouw
van zuiveringsinstallatie nauwelijks afbreuk
kan doen. In de allereerste plaats is het
dan ook een Amerikaans probleem, waar-
van de rest van de wereld zou kunnen Ie-
ren hoe het niet moet.
Het linkse amerikaanse maandblad 'Ramp-

te maken zijn door de aldus gekleurde ar- arts' ging er in zijn miljeunummer (wie

tiek onschadelijk gemaakt wordt. Laten we
dit nog wat verder uitwerken voor het sym-
bool bij uitstek van individuele vrijheid en
gelijkheid: de auto, Ook hier zal een werke-
lijke oplossing verder moeten gaan dan het
afzetten van de motor bij stoplichten of het
monteren van een filter op de uitlaat. Het
gaat om het inzicht, dat de auto met alles
erom en eraan een onbruikbaar vervoermid-
del is. Niet alleen vanwege de kwalijke uit-
laatgassen die hij zelf produceert, maar
evenzeer vanwege de sterk vervuilende pe-
trochemische, staal- en rubberindustrie die
met de auto samenhangt. Daarbovenop
komt verder de geluidshinder en de onmo-
gelijkheid om met individueel vervoer tot
een aanvaardbare ruimtelijke ordening te
komen,

Dit inzicht om te zetten in een beleid
gericht pp het afschaffen van de auto, als
belangrijkste vervoermiddel lijkt echter na-
genoeg onmogelijk. Onze ekonomie, onze
welvaart en zelfs ons welbevinden zijn di-
rekt of indirekt voor een belangrijk deel
afhankelijk van de auto-industrie. Onze ste-
den met hun scheiding van wonen, werken
en rekreêren zijn zo gepland dat het onmo-
gelijk is zonder auto van de ene naar de
andere plek te komen.

Het zit dus ingewikkelder in elkaar dan
op het eerste gezicht lijkt. Daarom moeten
oorzaken niet gezocht worden in een onwil-
lige groep machthebbers bij een dienst pu-
blieke werken of een onbekwame minister
van verkeer en waterstaat. Er zal verande-
ring moeten komen in een opvatting die de
taak van de overheid ziet als het tegemoet
komen aan de wensen van het publiek. Het
betreft ons rechtsstelsel dat sinds de franse
revolutie tot uitgangspunt heeft de bescher-
ming van de rechten van het individu, waar-
door de nu noodzakelijke wetgeving op het
gebied van het miljeu eigenlijk een inbreuk
is op dit principe en de rechtszekerheid in
gevaar gebracht wordt. Ekonomische opvat-
tingen zijn in het geding volgens welke een
pretspoorlijn in Scheveningen wel gebouwd
kan worden, autowegen wel aangelegd wor-
den, maar spoorwegen eerder opgeheven
worden dan uitgebreid.

Hierin verandering te brengen gaat dui-
delij'k uit boven het bereik van individuele
mensen. Het probleem bijt zich eigenlijk in
zijn staart: om dat de struktuur zo is kan
het publiek niet anders wensen dan wat het
wenst — een auto bijvoorbeeld —; de
struktuur vervult die wens dan enz. Deze
cirkel moet doorbroken worden wil het mi-
jeuprobleem werkelijk opgelost w'orden.
Een doeltreffend milieubeheer kan niet tot
stand komen door de tering enigszins naar
de nering te zetten. Mag een stukje uit een
rede, die Oe Thant afgelopen voorjaar hield
tot de studenten van de universiteit van
Texas deze konklusie ondersteunen:
• 'In sommige landen heeft het hele sy-
steem van winstmaken, reklame, de manier
van zaken doen in het algemeen als onder-
deel van de way of life, duidelijk zijn stem-
pel gedrukt op het milieuvraagstuk. Het ge-
drag van konsumenten zowel als producen-
ten zal daarom opnieuw doordacht moeten
worden rekening houdend met de eisen die
het miljeu stelt'.

FAMILIEBERICHTEN

gumenten op een rij te zetten en te weer-
leggen of te relativeren.

'Chevron' gedraagt zich op 'dit gebied het Het eerste hoofdstuk daarvan zou 'toeval
luidruchtigst, en voelt zich blijkbaar nauwe
lijks gehinderd door een konklusie van een
amerikaanse regeringskommissie, dat toe-
voeging van F—130 geen invloed heeft op
de kwaliteit van de uitlaatgassen. Tot een
soortgelijke konstatering kwam het VARA-

heeft nog geen miljeunummer uitgegeven?)
vanuit dat de studenten die een kantoor van.
de 'Bank of America' in brand staken meer
voor het miljeu gedaan hebben dan alle
protestoptochten bij elkaar. Een nog niet
zo gekke manier om te laten zien dat het
probleem dieper zit dan gesuggereerd
wordt door de individualiserende interpre-

en onheil' genoemd kunnen worden:
• Door de zeer geringe waterafvoer van de
Rijn moeten de mensen in de rotterdamse
agglomeratie deze winter zout water met
een smaakje drinken.

, = _ • Door het slechte weer is de norm voor taties en aanbevelingen als het afzetten van
programma 'Koning Klant' in samenwerking zwaveldioxyde deze maand drie maal over- uw motor bij een stoplicht of open brug.
met het blad 'Autovisie'. schreden. Toch zal het nog .wel even duren voor

Misleidend bij de hele aktie voor schone • Door onverantwoordelijk hard rijden heeft op voldoende grote schaal wordt ingezien
benzine is, dat de indruk wordt gewekt dat zich bij dichte mist een kettingbotsing voor- dat argumenten van deze soort drogredene-
het bij de luchtvervuiling door auto's om gedaan, die aan vier mensen het leven kost- ringen zijn, en dat men het niet moet zoe-
één enkele stof zou gaan. In werkelijkheid te. ken in elke dag even een klein persoon-
produceren auto's een cocktail van chemi- • Stormvloeden als die in Oost-Pakistan lijk offertje. Er zal aan struktuele verbete-
sche verbindingen die elk op zich en sa- komen nu eenmaal eens in de zoveel jaar ring gewerkt moeten worden, waarbij nogal
men met vuil afkomstig van andere bron- voor. rnen moet met zo'n gevaar leren Ie- wat gangbare politieke opvattingen en
nen gevaarlijk kunnen zijn. Op zijn best ven. waarderingen als strijdig met de eisen van
maakt het wondermiddel de verbranding De vraag naar betere waterzuivering, een de natuur herzien moeten worden. Dit be-
wat vollediger, waardoor minder koolmono- beter industrialisatiebeleid, beter openbaar treft niet alleen rechtse partijen die hun
xyde en koolwaterstoffen in de lucht komen, vervoer of waarom er geen voldoende dijken beginselen afleiden uit een vrijheidsideaal
Met de rest gebeurt niets, stikstofoxyden en waren blijft zo op de achtergrond. Vaak dat op het individu is betrokken, maar cok
lood blijven ongemoeid. Zo er al sprake is wordt ook de indruk gegeven dat een der- socialistische partijen van het type pvda-
van een vermindering van een van de kom- gelijke uitzonderingstoestand even zeld- labpur die meer de nadruk leggen op de
ponenten van de luchtverontreiniging, dan zaam is als het winnen van de voetbalpool, gelijkheid van individuen. Zij gunnen ieder-
— i::t.t u_» u::_i::i. j-i j— — — terwijl het in feite gaat om frekwent voor- een een auto, een tweede huis, wat een fei-nog lijkt het waarschijnlijk dat deze zo ge-
ring is dat ze dagelijks meer dan te niet
gedaan wordt door de stijgende verkoop
van nieuwe auto's.

Bij reklame gaat het erom te verkopen.

komende gebeurtenissen waarvan alleen het telijke onmogelijkheid is wanneer ze werke-
tijdstip niet te voorspellen is. lijk iedereen op de wereld zouden bedoelen.

Er zijn namelijk niet voldoende grondstof-
fen, de' produktiekapasiteit is onvoldoende,
terwijl een poging tot verwezenlijking neer

^ „.„,,, ,w . „ „,,, Individualisme
en er is — helaas - tamelijk" v'eéi"wan- Vaak wordt het milieuprobleem terugge _. .... .... r.,...„ ...
argumentatie gebruikelijk. De reklame doet speeld naar het onverantwoord gedrag van zou komen op een miljeukatastrofe.
met de benzine uiteindelijk niet veel meer mensen individueel. Bij het bepalen van die De machteloosheid die wij konstateerden
dan het sigarettenmerk dat zich aanprijst houding moeten zowel Calvinistische ge- in de beleidsvoering laat zich afdoende
'zo zuiver als goud'. Hoe vuiler hoe mooier dachtengangen — wij zijn allemaal zondaar enigszins begrijpen als het terugspelen van
moet de konsument maar denken.

Public relations
Met public relations ligt dat anders, daar
gaat het erom het beleid naar buiten te
verduidelijken ter bevordering van een goe-
de verstandhouding met het publiek. Het
ligt dan ook voor de hand dat in een tijd
dat miljeu haast modieus in het middelpunt
van de belangstelling staat belangrijker ver-
vuilers iets van zich laten horen.

Zo mochten we dan ontvangen het 'Esso-
standpunt, een miljeukrant van 'Mobil' en
een brochure 'Shell en het leefmilieu'. Maar
niet alleen deze oliemaatschappijen voelen
zich genoodzaakt een zekere verantwoor-
ding af te leggen aan het publiek, ook de
wel zeer in de stankproblemen zittende ge-
meente Rotterdam heeft zijn beleid toege-
licht met een diskussienota 'Op weg naar
welzijn'. Zelfs de kleinere gemeente Delft
heeft huis-aan-huis een folder doen bezor-
gen, waarin uitgelegd wordt waarom het
drinkwater voorlopig nog van slechte kwa-
liteit zal blijven.

Op nog een derde manier komt miljeu
voor als verkoopargument. Wetenschappe-
lijke instituten die het moeilijk hebben met
aan geld en personeelsplaatsen te komen
brengen plotseling hun onmisbare funktie
bij het milieuonderzoek naar voren. In Ne-
derland begint de ene universiteit na de an-
dere hogeschool met een miljeuopleiding,
terwijl internationaal het in het slop zitten-
de kernonderzoek het vege lijf probeert te
redden door de mogelijkheid te benadruk-
ken, dat via kernenergie schone brandstof
gemaakt zou kunnen worden.

Ook de NATO probeert zich een wat
minder grimmig aanzien te verschaffen
door zich met het miljeu bezig te houden,
wat ze handig motiveren door te stellen dat
ze eigenlijk de enige internationale organi-
satie zijn die zijn leden bindend iets kan
voorschrijven.

Met de Kamerverkiezingen in zicht be-
ginnen vrijwel alle partijen om strijd maat-
regelen tot miljeubeheer te bepleiten met
een groot elan. Iedereen is er voor, maar
de konkrete konsekwenties worden voorna-
melijk in het vage gelaten. Door een minis-
tene voor milieuzaken op te richten of door
instelling van een speciale studierichting
wordt de vervuiling nog niet minder, net
zomin als een meetnet voor luchtverontrei-
niging de lucht schoonmaakt.

Men is duidelijk nog in de fase van het

- als nog steeds aanwezige liberale be- maatschappelijke problemen naar "het iridi-
ginselen een rol spelen, die de verantwoor- vidu, waardoor een meer fundamentele kri-

neem
zélf muziek

op
Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
heden biedt.

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ 148,—
En AFSPELERS vanaf ƒ 89,-

^en de CASS.-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

Radio Peeters n.v.
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. '3018
Passage 11 - Zandvoort — Tel. 5458
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

hier
staat
uw
brief
Geachte redactie,
Beleefd verzoek ik U opname in Uw blad
van het navolgende:
Vele malen las ik in Uw blad artikeltjes
over de ergernis die katten kunnen geven
(.door Momus of Bartje, dat weet ik niet
meer zo precies).

Daar heb ik nooit zo zwaar aan getild.
Wat mij, en vele anderen, zelfs hondenbe-
zitters, en dan vooral degenen die er een
teefje op na houden, wel veel kinderlijker
moeten vinden, is de ontstellende honden-
plaag.

Het is nu weer de tijd dat troepen hon-
den, achter zo'n weerloos teefje aan ren-
nen. Wekenlang zwerven ze dag en nacht
om de woning van hun beminde, bevuilen1

de gehele omgeving incluis deuren, muren
en hekken, enz.

Ik vraag me af of de politieverordening
op loslopende honden niet van kracht is en
of de politie niet in staat is hiertegen op
te treden. Zij zouden een goede 'vangst
kunnen doen, vooral in de morgenuren in
de Patrijzenstraat hoek Frans Zwaanstraat.
En waarachtig geen vuilnisbakkenras maar
'blauw bloed'.

En nog een probleem dat alle honden-
eigenaren betreft. Velen van hen bezitten
zelf een flinke tuin waar ze hun dieren kun-
nen uitlaten. Alleen een beetje lastig om
zelf he't vuil van hun schatten te redderen.
Dat moeten de mannen van de plantsoen-
dienst en reiniging maar doen, niet waar?
Maar dit is een minderwaardig gedoe. En
als de mannen die onze wegen en plant-
soenen mooi maken en onze plaats een
goed aanzien geven, ervoor zouden bedan-
ken de smeerlapperij van onze medeburgers
op te ruimen, zou dat m.i. heel goed zijn.
Het is louter luiheid en gemakzucht wan-
neer hondenbezitters niet hun dieren ge-
lijnd uitlaten. En het getuigd van een bij-
zondere minachtig voor hun medemens om
deze steeds met het vuil van hun dieren
te confronteren.

Ik hoop dat de politie nu daadwerkelijk
zal optreden tegen deze straatschenderij.
U dankend voor de plaatsing,

Hoogachtend,

H. W. A. Reinold,
Patrijzenstraat la
Zandvoort.

Algemene kennisgeving

Met grote droefenis geven wij kennis
van het heengaan van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, behuwd- en
grootvader

JACOB EDUARD STEENKEN

op de leeftijd van 65 jaar.

Zandvoort:
A. J. Steenken-de Jong

Delft:
G. M. M. Meulman-Steenken
R. F. P. Meulman

Simi, Californië:
E. Chr. Steenken
M. Steenken-Koper

Eindhoven:
J. E. Steenken
W. A. H. Steenken-Weterings
en kleinkinderen

Zandvoort, 8 februari 197t
Dr. Kuyperstraat 6

Ingevolge de wens van de overledene,
heeft de crematie in stilte plaatsge-
vonden.

Geheel onverwacht werd van ons
weggenomen, mijn lieve onvergetelij-
ke vrouw, onze lieve zorgzame moe-
der, behuwdmoeder en oma

JOHANNA KOPER-LIGTENBARG

op de leeftijd van 54 jaar.

E. E. Koper
H. Koper
G. Koper-Kamstra
J. Visser-Koper
J. Visser
Hendrik en Marjanne

Zandvoort, 10 februari 1971
Potgieterstraat 9
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11.
Bezoek vrijdag van 3-4 uur en van
7-7.30 uur.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben zaterdag 13 februari te 11 uur
v.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek vanaf de Rouwkamer circa
10.45 uur.

maaltijd la Mn ko«kj«

SLANK
MET

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 13 en zondag 14 februari:

Zr. Molenaar-de Wilde, Van Lennepweg
93 rood, telefoon 2720.

APOTHEEK:

13—19 februari:

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71.
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein.
Zondag 14 februari:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: De weled. hr. J. de Vries
van Meer en Bos te Heemstede.

Jeugdkapel:
'10.30 uur: de heer C. Spaans.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 14 februari:

10 en 19 uur: ds. P. N. Kruiswijk van
Haarlem.

NED. PROTESTANTEN BOND. Brugstraat
Zondag 14 februari:

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema.

ST. AGATHA
Thema: 'EENVOUD'.

Zaterdag 13 februari:
19.30 uur: kapelaan J. Veldt.

Zondag 14 februari:
9.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.
dames- en herenkoor
11.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. kan-

'i tor-organist L. Stuifbergen.
Dinsdag, 16 februari:',.

19.30 uur: Bisschip Th..-Zwartkruis.
Toediening van het Vormsel..'

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Zondag 14 februari:
8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v. kin-
derkoor.

V O L K S T E L L I N G

Er zijn nog enkele tellers nodig voor de da-
gen 25 en' 26 februari en 1 en ,2 maart a.s.
Men kan zich'aanmelden op de Gemeente-
sekretarie, afd. burgerzaken, Schoolstr. 6.
Beloning bedraagt f 30,— per dag.



Z.S.V, 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 13 februari:
9 Bloemendaal 2—Zandv.m. 2 10 u.

B-pupillen:
43 OG b—Zandv.m. b 10 u.
46 TZB b—Zandv.m. f 10 u.

Programma zondag 14 februari:
6 Stormvogels 5—Zandv.m 4 10 u.

29 Zandv.m. 8—DSB 3 10 u.
A-junioren:

57 Zandv.m. 1-—VSV 1 10 u.

ZANDV.M. AFD. HANDBAL

Tegen het einde van de zaalhandbalkompe-
titie staan verschillende beslissingen in de-
ze kompetitie voor de deur.

Hoogtepunt van de a.s. zondag in de
sporthal te spelen wedstrijden is ongetwij-
feld de beslissingswedstrijd heren junioren
Zandv.m.—Umond. Deze wedstrijd begint
om- 12.00 uur. De winnaar van deze wed-
strijd kan zich vrijwel zeker achten van het
kampioenschap van de afd. Haarlem.
, Om 13.45 uur is verder een spannende
dameswedstrijd te verwachten tussen Zand-
voortmeeuwen en HBC.

Sportvereniging O.S.S.

Bij de kringkampioenschappen voor meis-
jes van 12 t.e.m. 15 jaar die in de af ge-
lopen week in de P. H. v.d. Leijschool te
Haarlem plaatsvonden, werden de OSS-
meisjes B. en A. van Soolingen 3e en 4e
met resp. 34.05 en 33.50 pnt. Kampioene
werd H. Blankesteijn (Turnlust) met 34.95
pt. en nr. 2. J. Kos (Odin) met 34.84 pt.

Door dit resultaat komen genoemde meis-
jes met inbegrip van A. Jansen (Bato) die
5e werd met 32.50 pt., in aanmerking voor
deelname aan de Ned. distriktswedstrijden
die binnenkort worden gehouden.

Voor de eerste ronde van de nederland-
se kampioenschappen voor meisjes van 9
t.e.m. 11 jaar zullen een viertal meisjes van
OSS op 14 februari a.s. in Breukelen aan-
treden.

Zandvoortse Bridge Club
Na de eerste wedstrijd van de vierde kom-
petitie kwamen als overwinnaars uit de
strijd:
A-lijn: dames Stor-Vallo met 56.25%; B-
lijn: fam. Vader met 64.81%; C-lijn: De
Bie-Vulsma met 66.67% en D-lijn: familie
Steyn met 61.90%.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 13 februari:
Meisjes junioren:
Zandvoort Al—Alkmaar A1
Bekerwedstrijd:
Rood Wit B4—Zandvoort B1
Strawberries C2—Zandvoort Cl
Jongens junioren:
Bekerwedstrijd:
Zandvoort Al—Amsterdam A1
Zandvoort BI—Kraaien B1

werkgroep

14.30 u.

14.30 u.
15.15 u.

15.15 u.
15.15 u.

Programma zondag 14 februari:
Dames senioren:
BDHC II-Zandvoort l 11 u.
Zandvoort II-HHYC II 12 u.
Zandvoort III—Strawberries II 14 u.
Heren senioren:
Zandvoort l—Strawberries l 11 u.
Zandvoort II-BMHC II 14 u.
Zandvoort III-Siseo l 12.30 u.
Veteranen:
Strawberries—Zandvoort 12 u.

BURGERLIJKE STAND
5 februari 1971—11 februari 1971

Geboren: Jeanine, d.v'. J. Terol en M. E.
de Muinck.

Overleden: Maria Appollonia Klomp, oud
86 jaar, gehuwd met G. K. van der Horst;
Jacob Eduard Steenken, oud 65 jaar, ge-
huwd met A. J. de Jong; Henriette Gezina
ter Weele, oud 94 jaar, gehuwd geweest
met J. G. Snuif.

Ondertrouwd: Johannes Albertus Schorf-
haar en Margaretha Maria Draijer; Adriaan
den Breejen en Johanna Geertruida Slot-
boom.

Geboren buiten de gemeente: Simone
Louiza, d.v. P. P. N. Schelvis en J. L. Schol-
ten.

Overleden buiten de gemeente: Cornelis
Leonardus Schoorl, oud 46 jaar, geh. met
A. M. van der Meij.

Notten
HALTESTRAAT 59

JONGENS OVERHEMDEN
KOALA PYAMA'S

GEKLEURD ONDERGOED
DRALON en STRETCH MAJO'S

KINDERPANTY'S ƒ 1.98
BABY-GOED - (Luiers)

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

PATIO-
HOOFPPfjN POEPER

DE. BRIL VOOR DE CHRRHRNTE TEENER'

AG Slinger OPTIEK
STRALHRREN

HOORTOESTEU.

GROTE KROCHT ZO" • TEL:4395 • ZflNDVOORT

NEEM EEN ECHTE

verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%.

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort. Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Drogisterij KLOKKERS gaat sluiten
- vanaf 22 februari tot en met 3 maart -

wegens verbouwing!

Zoekt u leuk en afwisselend werk op een gezellig en klein kantoor?
Kom dan gerust eens bij ons informeren.
Voor het komende seizoen hebben wij weer volop werk voor een

typiste
die ook wel eerfe 'wat anders wil dan typen.
Wij bouwen en verkopen luxueuse tweede woningen.
Elke klant is onze koning. En deze koning belt veel op, wil mondeling en
schriftelijk alle mogelijke en onmogelijke inlichtingen.
Steno is daarom wel erg gemakkelijk maar niet beslist noodzakelijk.
Wanneer de drukte van dit seizoen weer voorbij is en u heeft het bij ons
best naar uw zin dan bestaat ook de mogelijkheid bij ons te 'over-
winteren'. ! '

, i
Voelt u erjets voor? Maak dan telefonisch even een afspraak met ons,
zodat wij ü alles over deze zelfstandige baan kunnen vertellen.

iSUNCLASS BUNGALOWS. Bouwes Palace, Zandvoort,
tel. 02507-3404/2100.

voor

begeleiding

schooljeugd

De onderwijskrlngen In Kennemerland gaan
dit kursusjaar beginnen met een nleuwö
procedure met betrekking tot de voorlich-
ting van de voorlaatste en laatste klassen
van het havo, mavo en vwo. Daartoe is op-
gericht een werkgroep Studie- en Beroe-
penvoorllchting Kennemerland, waarin zijn
vertegenwoordigd Kennemer schooldekanen,
schoolleiders en diverse voorllchtingsbu-
reaus.

De werkgroep stelt zich tot doel een bij-
drage te leveren tot een meer verantwoor-
de en beter gemotiveerde keuze van de
leerling betreffende zijn toekomst. Dit be-
treft dan vooral de toekomst na het volgen
van een hogere beroepsopleiding. Bij de
universitaire opleidingen bestaat al een der-
gelijke voorlichting.

Bovendien wil de werkgroep stimuleren
dat verschillende instanties, die zich met
de problematiek van de studie en beroe-
penvoorlichting bezighouden, door nauwe
samenwerking een zo goed mogelijk beleid
zullen voeren ten aanzien van de voorlich-
ting op de scholen.

Volgens de werkgroep, gevestigd op het
bureau Studie- en Beroepenvoorlichting
Haarlem aan de Schotersingel, komt men
over het algemeen veel te weinig of onge-
motiveerd op een opleiding van het hoge.r
beroepsonderwijs, waardoor de mogelijkheid
dat men tijdens de kursus 'afvalt' veel gro-
ter is dan bij een duidelijk gerichte en ge-
motiveerde keuze van een opleiding.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat te-
gen het einde van de middelbare opleiding
in Haarlem en omgeving een aantal voor-
lichtingsbijeenkomsten werd gehouden voor
de leerlingen van de hoogste klassen van
het havo en het vwo. Voor de meisjes was
de vvao, de vereniging voor vrouwen met
een akademische opleiding de organiseren-
de instantie, voor de jongens de Kennemer
Kring van Schoolleiders.

Deze bijeenkomsten zijn ondanks de grote
belangstelling die er voor was, onvoldoende
gebleken. Vandaar de oprichting van de
werkgroep, die gaat eksperimenteren met
de mogelijkheid om vanaf de brugklas de
leerling kontinu te begeleiden, waarbij men
naar mate de opleiding vordert steeds ge-
richter gaat werken. Daartoe zullen sche-
ma's worden opgesteld waarin speciaal het
hoger beroepsonderwijs een grote plaats
zal innemen.

Het initiatief tot de begeleiding is uitge'-
gaan van de Kennemer schooldekanen en
deze zullen als het eksperiment deze zomer
na een bevredigende evaluatie konkreter
vormen zou kunnen aannemen de direkte
uitvoerders worden.

Daartoe is volgens de vertegenwoordiger
van de schoolleiders, dr. K. H. Groensmit,
rektor van de Piux X-scholengemeenschap
in Beverwijk, een betere funktie-omschrij-
ving en een verbeterde rechtspositie van de
schooldekaan noodzakelijk. Naar zijn me-
ning is het dekanaat nog veel te veel een
soort bijbaantje van de docent en realise-
ren veel scholen zich niet wat het dekanaat
allemaal omvat.

Een van de eerste dingen, die de werkgroep
heeft aangevat is de voorlichting van de
voorlaatste en laatste klassen van vwo en
havo. Daartoe is kontakt opgenomen met
de diverse opleidingen voor Hoger Beroeps-
onderwijs om ekskursies naar de opleidings-
instituten te organiseren. Op een enkele
uitzondering na zijn de reakties van de in-
stituten bijzonder positief geweest.

Dit voorjaar zullen 1563 leerlingen in to-
taal 2497 ekskursies maken, waarbij het
mogelijk is om bij meer dan één instituut
een bezoek te brengen. Dit jaar was het
nog niet mogelijk voor alle bij de procedure
betrokken leerlingen het aantal ekskursies
uit te voeren dat de werkgroep voor ogen
staat. Dat is namelijk twee in het voorlaat-
ste jaar van de middelbare opleiding en één
in het laatste jaar.

Wat de financiële kant van dit eksperi-
ment betreft wordt op het ogenblik met
geld van de gemeente Haarlem gewerkt,
maar de werkgroep zal de komende maan-
den konktakt gaan opnemen met de ge-
meenten in Kennemerland en de besturen
van de scholen voor bijzonder onderwijs,
die in de groep zijn vertegenwoordigd. De
werkgroep verwacht van deze kant geen be-
lemmeringen, omdat een groot deel van de
instanties reeds hun goedkeuring aan het
werk van de groep hebben gegeven.

J. J. ANDERSOM,
arts

AFWEZIG van 15 februari
tot 2 maart.
Waarn. doktoren: dr. R,
Drenth, dr. P. Flieringa en
dr. J. F. Zwerver.

Auto- verhuurbedrijf
'ZANDVOORT'

Shelle Oulck Service
All Risks verhuur
Garage: Shell Station, Bre-
derodestr., hk. dr. Schaep-
manstraat, tel. 4580.

Te koop: Austin Glider, bj.
'64 met roldak, / 650,—.
Tel. 2199. v. Stolbergweg
9, na 19 uur.

Te koop gevraagd:
enige huizen of flats in ver-
schillende prijsklasse.
Aangeboden: enkele nieuw-
bouwflats aan zee. Nog de-
ze zomer te aanvaarden.
Prijzen van / 47.200,— tot
/ 74.500,—; hypotheek lot
90% aanwezig.
Makelaar o.g. J. KROESE,
Brederodestraat 116, Zand-
voort, telefoon 3244.

Te koop: bankstel, licht be-
schadigd, ƒ 25,—.
Dr. J. G. Mezgerstr. 62/1.

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
tecrhandel. Hillegom, tel.
02520- 15116.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

Te koop gevr.: belegglngs-
huls. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
f 1300,- voor ƒ595,-; of
l x f 150,- en 10 x ƒ 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Voor al uw witwerk, bel:
023-325657, Dublinstr. 32.

Hulp geyr., 2 ocht. Ld. wk.
voor klein trappenhuis, lich-
te werkz.h. Hoog loon, voor
nadere afspr. tel. 2756 of
2092.
Te koop: brommer ƒ'70,-.
Blom. Zeestraat 61.

Te koop aangeb.: kinderledi-
kantje, box, babysitter,
z.g.a.n. en TV, ƒ 25,-. Grote
Krocht 19. Tel. 2510.

Gevr.: flinke jongeman voor
de zaterdagen voor het was-
sen van auto's en derg.
werkzaamheden.
Automobielbedrijf H. P.
Kooyman n.v., Brederode-
straat 6-10, Zandvoort, tel.
3242. - Off. DAF-dealer.

Gevr.: centrifuge. Bluys,
Zeestraat 65 soust.

Te koop: jonge beo, spreekt
aardig, ƒ 105,-; en een nieu-
we kooi, prijs n.o.e.t.k. Jac.
v. Heeskerkstraat 21.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld. SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop; fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023)266185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
min! prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
M1ELE WASSALON

WASUNIE
_ Haltestraat 63b

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Abonneert U
op de

Zandvoortse
Courant

~
f£%v

muziek
om (niet) bij
stilte
staan.
Populaire platen
waar U plezier aan
zult beleven. Een
verscheidenheid
succesnummers
van de bekendste
artiesten.

S H I R L E Y B A S S E Y
OP DE PLAAT, ƒ 10,-!
en alle Carnavalshits van dit jaar!
U weet wel, die CARNAVALSKNALLERS
en natuurlijk die LP van SHIRLEY BASSEY
nog voor ƒ 10,—

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 — Tel. 3618

G E V R A A G D :

Zelfstandig service monteur
AUTO- en VERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick service
All Risks verhuur
Garage SHELLSTATION:
BREDERODESTRAAT. hk. DR. SCHAEPMAN-
STRAAT - Telefoon 4580.

G E V R A A G D :

enige flinke
krantenbezorgers

voor ochtendwijk.

KRUISSTRAAT 14 - TELEFOON 3218

half vrijstaande
villa

met garage aan de Wllhelminaweg nr. 19 te Zand-
voort. (Parterre: verhuurd aan dame).

Ind.: parterre: entree, hall, 2 kamers, keuken en
toilet; 1e étage: 2 grote kamers, keuken en toilet;
2e étage: 2 kamers, douche-cel en zolderkamer.

Het geheel verkeert in uitstekende staat van on-
derhoud. Koopsom / 79.000,—.

INLICHTINGEN:

De Ridder & Strijbis N.V.,
Mak, O.G., dir. J. M. Strijbis, mak. en taxateur
o.g., Lid N.B.M, en Beursvereniging, Adriaan
Pauwlaan 29 te Heemstede. Tel. 023 - 288550.

Van boetiek in de optiek
BRILLENSPECIALIST

HALTESTRAAT 5 -

LOOMAN
TELEFOON 2174

Erkend Fondsleverancier

Couponnen
VYNYL OP VILT, 200 cm breed

per strekkende meter.

f (O,-
BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 - TELEFOON 2119

Voor net en goed schilder-
werk, buiten of binnen, belt
men 023-315312. Vrijblij-
vend prijsopgaaf, met goede
referenties.

Te koop aangeb.: elektr.
kachel; Philips dia-viewer
met licht. Tel. 5034.

Te koop: woonhuis, dicht bij
zee, woonk., 3 slp.k., keuk.,
vliering, douche en schuur,-
eigen grond. Leeg te aanv.
Koopsom ƒ 65.000, — . Tel.
4802, na 6 uur 2898.

DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l, telefoon 2138

Aangeb. Amstelveen: 1 ge-
zinswoning, voor- achtertuin
box, c.v., douche, IVz jaar
oud, excl. verw. huur ƒ 172,-
gevr. in Zandv.: min. 4 ka-
merwoning met c.v. Br. nr.
1101 bur. Zandv. Crt.



een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

hotel - café - restaurant *

WIJK AAN ZEE - 40 meier boven zee
Rijkcrt Aertszweg 50 - tel 02517-322

en ook:

"DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bilderdijkstraat 106 - lel. 020-183175

'HETRECHTHUIS* • UITHOORN a/d
Amstel-Schans32 - tel.02975-1380

ROE GEZELLIGE SPECIALITEITENRESTAURANTS VAN HET DIRK VAN DEN BROEK-CONCERN \

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. £. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipt, install. • Erk. A.C.I.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koora.
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Schilders-
bedrijf

H.C. v. (jog,
Telefoon 2638

MARINE HOSPITAAL te Overveen
In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor dames met
interesse in huishoudelijke werkzaamheden.
Deze bestaan uit het schoonhouden van de kamers en zalen der patiënten,
terwijl ook de afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken. Eventueel voor
gedeeltelijke dagtaak.
Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van
burgerpatiênten.
U werkt per dag 8Va uur; salaris volgens Rijksregeling met onregelmatig-
heidstoeslag en opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Thans
ƒ796,51 bruto per maand.
De adjunct-directrice is gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven. Belt
U haar eens op; U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9 en 16 uur
onder 023-319230.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4756

Doe nat z«H afdvllne

V«rf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Alleen het beste is goed genoeg

11 KG E ir s
HALTESTRAAT 3

AFSLAG
varkenskarbonade

S C H O U D E R R I B H A A S

2.98 3.98 4.28
500 gram 500 gram 500 gram

500 gr. rosbief 4,98

500 gr. lende 5,75

500 gr. Entre Côte 5,75

500 gr. varkensfrikando 4,98

500 gr. varkensrollade, lende 4,98

500 gr. HAMLAPPEN 4,48

Specialiteit no. t:
500 gram
BRAADWORST

2.48

Specialiteit no. 2:
2 STUKS
Filet Americaln

1.79

Specialiteit no.3:
VLEESSALADE,
eigen fabrikaat
200 gram

0.98

WEEKENDREKLAME:

100 gram HAM en
100 gram SAKS

1.29

Voor erwtensoep:
500 gr. vleeskrabben 2,28
500 gr. hamschijf 2,98
500 gr. pekelspek 2,98
500 gr. ossestaart 1,79
500 gr. schenkel
met pijp ...-....• 2,75
500 gr. MAGER poulet ...4,25
500 gr. poulet ..• 2.98

KALFS- en
RUNDERTONG
altijd voorradig !
3,50 per 500 gram.

rj»öt
kersenjam 79 c

DINSDAGS:
750 gram pracht
runderlappen

100 gram
Panklare schnitzels,

... 4,48
90 cent

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
tfleesgehakt 1,89
extra lekker!
3 slavinken 1,09
3 hamburgers 1,09
3 frikanöellen 1,09

DONDERDAG:
250 gr. bief tartaar .-... 1,98
750 gr. magere
lappen 5,98
250 gram
rauwe lever 98 et

Suggesties voor een
verzorgde lunch:
150 gr. pekelvlees -...1,29
150 gr. lever 1,29
150 gr. gebr. rosbief 1,69
150 gram
gebraden frikando .... 1,69
150 gr. rauwe ham 1,79
150 gr. bacon -. 1,69
150 gr. cervelaatw 0,99
150 gr. boerenmetw. -. 0,99
100 gr. salami 1,29
100 gr. hausmacher 0,89

Voor uw hond en poes:
HART, PENS, LEVER,
KOPVLEES, UIER, enz.

Knap nu uw kamer op met behang van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN :
Vloerbedekkingen • Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte I
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

Pruiken
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,95.

Maak een telefonische afspraak met
HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvó-sfeer.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Autoverzekeringen tot 40% no claim - Inzitten-
denverzekering v.a. ƒ 50,40 - Reis- en bagagever-
zekering v.a. ƒ 0,50 per dag. Verder al uw ver-
zekeringen, zoals: Leven • Ziektekosten - Onge-
vallen - Brand - Inbraak - Arbeidsongeschiktheid,
e.a.

MEVR. A. M. FOLKERS-STRUVÊ
THORBECKESTRAAT 17 - TEL. 3283

Bromfietsverz. + plaatje direkt te verkrijgen.

Uw plaats was gereserveerd!

n concert
bijU
thuis..
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek

De nieuwste Japanse hi-fi stereo Installa-
ties In onze zaak.
Voor normale menselijke prijzen.
Kom maar kijken op de Passage.

Kijken kost niets!

Radio Peeters n.v.
Passag» 11 — Zandvoort — T«l. 5458
HaltKtraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

Makelaar o*
H. W. COSTER

Burg. Engelbertastr. 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

RECHTDO'OR-OPIlEZEl.FJiEWE -̂GAfirVOOR
Hel-af buigende verkeer mag heh rechHoor-
gaande verkeer op dezelfde weg nieh hin-
deren.Ook de voetganger niel- !!!

Piekeren voetganger
gaan voos Zij gaan op
dezelfde weg rechtdoor

MAAR...

De tram vormf een uil-zondering! Hij
gaal-als afbuigend verkeer vóór heh
rechtdoorgaande verkeer op dezelHe vues

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2120

HÖÜFpaBU
KRUISING VRIJ

Gevestigd te
Zandvoort

J.W. van Putten
Belastingconsulent • Accountant

Brederodestr. 61 - Tel. 02507-2656
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DINSDAG 16 FEBRUARI 1971

ZAHDYOORTSE COURANT
redaktie en adm,: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17.50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

openhartige kritiek
op partijleiding
tijdens ledenvergadering pvda
Het afdelingsbestuur en de raadsfraktie van
de pvda Zandvoort zullen op dit mo-
ment geen medewerking verlenen aan het
initiatiefvoorstel van de vvd om nog dit
jaar wijkraden in Zandvoort en de buurt-
schap Bentveld in het leven te roepen. De
pvda is geen tegenstander 'van wijkraden
met eigen bevoegdheden, maar is van me-
ning dat het initiatief hiertoe door de be-
volking zelf moet worden genomen. Voor
het opleggen van wijkraden van bovenaf
voelt de pvda niets. Wel is men bereid met
andere partijen van gedachten te wisselen
over de mogelijkheden van het stichten van
wijkraden.
Dit werd van de zijde van de bestuurstafel
meegedeeld aan het begin van de vrijdag-
avond in het Gemeenschapshuls gehouden
ledenvergadering van de'pvda, die voor de
eerste keer in het openbaar plaatsvond.

Na de behandeling van de ingekomen stuk-
ken, w.o. het initiatiefvoorstel van de vvd
voor het stichten van wijkraden, werd het
enige punt op de agenda voor deze bijeen-
komst aan de orde gesteld: het verslag van
de besprekingen en resultaten van het par-
tijkongres van de pvda.

Alvorens de afgevaardigde van de afde-
ling naar het kongres in de gelegenheid te
stellen zijn rapport uit te brengen, hield
voorzitter H. de Jong een inleidend betoog
over de op het kongres ingetrokken anti-
kvp motie. Het afdelingsbestuur van Zand-
voort staat achter het intrekken van de
motie, zei de heer De Jong, maar heeft
geen waardering voor de wijze waarop dit
is geschied. De voorzitter was bijzonder
openhartig in zijn kritiek op de partijleiding,
die hij verweet bij het opnieuw aan de or-
de stellen van de betreffende motie te zijn
afgeweken van de gebruikelijke en demo-
kratische procedure de afdelingen vooraf te
informeren en in de gelegenheid te stellen
zich een oordeel te vormen.

Scherp veroordeelde de heer De Jong
daarna het door de partij gekozen ogen-
blik voor het intrekken van de anti-kvp mo-

, tie. Enkele maanden geleden stelde de par-
tij zich nog op het standpunt dat de mo-
tie, mede gelet op de starre houding van
de konfessionelen in het loondebat in de
Tweede Kamer, moest worden gehand-
haafd. Nu heeft men, onder druk van de
vakbeweging en dreigementen van promi-
nente pvda-leden uit de partij te zullen lo-
pen, de anti-kvp motie van de ene dag op
de andere laten vallen. Deze ommezwaai
achten wij niet in het belang van de 20 fel
begeerde politieke duidelijkheid, zei de
voorzitter. Hij toonde zich evenmin ingeno-
men met de omarming door zijn partij van
d'66, welke op dit ogenblik voorbarig moet
worden genoemd.

Aan het slot van zijn betoog vatte de
heer De Jong het standpunt van de afde-
ling Zandvoort als volgt samen: 'wij staan
achter het intrekken van de anti-kvp motie,
maar wijzen de procedure die er aan voor-
af is gegaan van de hand'-.

Volgens de afgevaardigde van de afde-
ling Zandvoort naar het kongres, de heer
Zwemmer, is de anti-kvp motie nog steeds
van kracht, maar tijdelijk in de ijskast ge-
zet om na te gaan of men met de konfes-

'rionele partijen, dus ook met de kvp, tot
een stembusakkoord kan komen op basis
van een gemeenschappelijk programma.

Deze interpretatie van het kongresbe-
sluit prikkelde het pvda-raadslid, de heer l.
Aukema. Hoe kunnen wij op basis van een
nog bestaande anti-kvp motie, wel of niet
in de koelkast, kon tak t zoeken met een par-
tij, die wij op dit moment nog zouden af-
wijzen? Dat is toch geen basis en zo'n kon-
taktpoging is bij voorbaat tot mislukken ge-
doemd. De hele gang van zaken rond deze
motie stond de heer Aukema overigens te-
gen. De pvda had die motie nooit mogen
aksepteren en de manier waarop de partij-
leiding zich thans van die motie tracht te
ontdoen, noemde spreker 'paniekvoetbal'.

De kritiek van de heer Aukema sloot vol-
ledig aan bij een door zeven pvda-jongeren
ondertekende verklaring, waarin de onder-
tekenaars het 'gemanipuleer van de laatste
tijd niet bevorderlijk voor een duidelijke
socialistische politiek' noemden. De jon-
geren spraken zich in hun verklaring boven-
dien uit tegen het opgaan van de pvda in
een grote progressieve volkspartij. De pvda
zou hierdoor de eigen identiteit als socia-
listische beweging verliezen, aldus de jon-
geren. Deze mening werd door het afde-
lingsbestuur van de pvda gedeeld. 'Er is
op dit moment echter geen sprake van een
dergelijke partijkonsentratie', zei voorzitter
De Jong.

Aan het slot van de bijeenkomst kwamen
nog een paar lokale kwesties aan de orde.
Het raadslid Aukema schaarde zich volle-
dig achter de door de jongeren in hun ver-
klaring bepleitte openbaarheid van kommis-
sievergaderingen. 'Het kan mij niet spoedig
genoeg gebeuren', aldus de afgevaardigde.
Uit de reaktie van het pvda-raadslid, de hr.
J. van der Moolen, bleek dat er binnen de
pyda-fraktie op dit punt geen overeenstem-
ming bestaat.

Tijdens de rondvraag informeerde een der
oudere vrouwelijke leden van de pvda 'of de
heer Willem Drees inmiddels uit de partij
was getreden'. Voorzitter kon de vragen-
stelster, althans op dit moment geruststel-
len: de heer Drees is nog lid van de pvda.
En met deze mededeling werd de eerste
openbare vergadering van de afd. Zand-
voort van de pvda besloten.

i/etedett
ik weet het nog niet zo.

pvda-er I. Aukema:
'paniekvoetbal in pvda'

Beste vrienden, na alle sensationele be-
richtgevingen in de sportverslagen van voet-
balwedstrijden — vernederen, afslachten,
ontluisteren, enz. — is de schaatssport hè-
laas ook geïnfekteerd door de tand des
tijds. Zo mag ik 't wel noemen, geloof ik?
De tand des tijds knaagt aan alle dingen,
dus ook aan de populariteit van 'verslag-
gevers', die kosten noch moeite sparen om
zich in de gunst van het grote publiek te
dringen. Jammer genoeg bereikten zij dik-
wijls het omgekeerde. Maar dat laat ik
graag aan uw beoordeling over!

Ik moet wel even vaststellen dat het op
dit moment — maandagavond — regent
als de pest. Zodat u daarin enige veront-
ontschuldiging mag zien van mijn ietwat
narrige stemming. (Narrig betekent in dit
verband: verstoord) Jawel, Ard Schenk is
wereldkampioen. Fijn voor hem, goed voor
hem, ik vind het mieters. O.K.

Maar Theo K. (U begrijpt, wie ik bedoel?
Ja? Theo K. is Theo Koomen). Nou, die

KVP STEMBUS
INITIATIEVEN
Het bestuur van de afdeling Zandvoort van
de kvp heeft de afdelingen van de andere
partijen die aan de Kamerverkiezingen deel-
nemen voorgesteld een gezamenlijke mee-
ting te houden onder het motto: 'Waarom
stem ik op de kvp, pvda, chu, ar, d'66,
vvd, cpn, psp, arp, enz., enz.

De kvp denkt door middel van een der-
gelijke bijeenkomst een grotere bereidheid
onder de kiezers te bewerkstelligen om hun
stem uit te brengen bij de Kamerverkiezin-
gen van 28 april a.s.

•
Om de kiezers te stimuleren naar de stern-
bus te gaan heeft genoemd bestuur aan de
gemeenteraad voorgesteld toe te staan bij
het entree van de gemeente en in de dorps-
kern, spandoeken te plaatsen waarop de
kiezers aangespoord worden van hun stern-
recht gebruik te maken. Hel kvp-bestuur

-denkt aan spandoeken, voorzien van een
neutrale oproep, b.v.: 'Stemt op 28 april
a.s.'. De kvp-Zandvoort rekent er op, dat de
raad het algemeen nut hiervan inziet en
zijn fiat hieraan zal geven.

Herendubbel in badminton-lnterland
wedstrijd Nederland—Schotland in
Pellikaansporthal. Op de voorgrond
het schotse duo lan Hume—Jim Mc-
Neillage en achter de nederlanders
Boudewijn- en Rob Ridder.

Foto: Frans Nieuwenburg

Theo zat zondagmiddag minutenlang te hui-
len, nadat hij gehoord had dat de hele ne-
derlandse schaatsploeg niets meer met hem
te maken wilde hebben.

Ja, natuurlijk, Ard was geweldig. In de
ochtendbladen stond, dat hij specialist was
op alle afstanden. Goed. tornen wij niet aan.
Maar opeens was er een verschil van me-
ning over de wijze, waarop Ard gehuldigd
moest worden door de mensen, die de uit-
zending verzorgden. Theo Koomen had het
niet meer. Die was al afgevoerd na zijn
vervelende stukje over de bijverdiensten
van de schaatsjongens.

Opeens stond Theo in staat van beschut-
diging. Niemand van de schaatsploeg stond
hem een interview toe. Arme Theo, die had
zich zo uitgesloofd. Maar dan had hij ook
niet mogen zeggen dat de schaatstoppers
gelden in ontvangst hadden genomen van
een omruepklup, die zich dit evenementje
niet liet ontnemen.

Jongens, jongens, wat ligt dit gekompli-
ceerd! En nu lees ik dat de coach van de
Oostenrijkers, de nederlander Peter Schot-
ting, van de baan is gejaagd, nee... door
politiemannen met honden van de piste is
verwijderd. Maar ik geloof dat de man in
z'n recht stond: Mijnheer Schotting matig-
de zich meer aan dan hij kon volhouden.

Toch stond er in de ochtendbladen van
de jongens: 'Laftman-schandaal', terwijl het
schandaal terug te brengen was tot een
misverstand tussen een coach en de wed-
strijdleiding.

Met vier politiemannen en een hond werd
de heer Peter Schotting afgevoerd. Voor-
waar, vrienden, een enorme verschutting.

En de reden van dit alles? Peter over-
schreed bij herhaling de 'rode streep', waar
coaches niet overheen mogen komen.

Nou, dan weet je dat en je houd je er
aan als sportman. Niet soms? Maar in de
kranten staat: 'Het Laftmanschandaal'l

Terwijl ze hadden moeten zeggen: Peter
Schotting zorgt voor een schandaal! Vrien-
den, ik moet zo nu en dan kromme redene-
ringen van persbroeders recht zetten. Laat
maar. Ik red me wel!
P.S. Ik lees nogmaals in 'De Tijd': Vierde-
Divisieklup 'vernedert' Leeds. En toen nog
(als specimen van stupide persoonsverheer-
lijking: (yettekop): Van der Ley: 'van ang-
stig ventje tot Pelé van Deventer'. Dan heb
je 't wél gehad). BARTJE

De jl. donderdag in de Pellikaan sporthal
door de NBB, met medewerking van de
Sporting Club Zandvoort, georganiseerde
officiële badminton-interlandwedstrijd Ne-
derland—Schotland is na spannende strijd
door de Schotten met 4—5 gewonnen.

De winstpunten voor Nederland kwamen
van de dames Joke van Beusekom en Mar-
jan Leusken in het enkelspel en van Félice
de Nooyer en Joke van Beusekom in het
damesdubbelspel. Ook de mixed-partij van .
Ruud van Ginneken en Félice de Nooyer
tegen Fraser Gow en Maureen Hume werd
een overwinning voor Nederland.

De nederlandse heren hebben het de
Schotten, die zonder hun sterkste speler
R. McCoig uitkwamen, niet erg moeilijk kun-
nen maken. Alleen Piet Ridder wist in zijn
partij tegen Fraser Gow een game op zijn
naam te brengen, terwijl Bob Ridder in de
verlenging van de tweede game, deze door
enkele twijfelachtige scheidsrechterlijke be-
slissingen verloren zag gaan.

Dames enkelsspel: Joke van Beusekom—
Maureen Hume 11-4, 11-7; Marjan Lues-
ken—Joanna Flockhart 11-2, 3-11 en 11-4.

Heren enkelspel: Rob Ridder—Adam
Flockhart 9-15, 15-18; Piet Ridder-Fraser
Gow 15-2, 4-15 en 7-15.

Dames dubbelspel: Félice de Nooyer en
Joke van Beusekom—Joanna Floc.khart en
Helen Kelly 15-11, 15-11.

Heren dubbelspel: Ruud van Ginneken en
Piet Ridder—Fraser Gow en James Ansari
7-15, 7-15; Boudewijn Ridder en Rob Rid-
der—lan Hume en Jim McNeilage 9-15 en
3-15.

Gemend dubbelspel: Félice de Nooyer en
Ruud van Ginniken—Fraser Gow en Mau-
reen Hume 18-15, 8-15, 15-12; Marjan Lues-
ken en Boudewijn Ridder—Helen Kelly en
James Ansaria 14-18, 4-15.

OHVZ BRENGT
DE DUIVENTIL
OP DE PLANKEN
Op dinsdag 2 en woensdag 3 maart a.s.
geeft de toneelvereniging 'Op Hoop van Ze-
gen' in het verenigingsgebouw 'De Krocht'
voorstellingen van Henk Bakkers toneelko-
medie 'De Duiventil'.

VAL NA STROOMSCHOK
Tijdens werkzaamheden aan het elektrici-
teitsnet van het Dolfirama kwam vorige
week een 37-jarige elektricien in aanraking
met een open kontaktdoos van de stroom-
bedrading. Door de schok viel de man van
de ladder waarop hij stond en moest met
een gekneusde voet naar een ziekenhuis in
de omgeving worden vervoerd.



een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

hotel - café - restauwnt

WIJK AAN ZEE - 40 meter boven zee
Rljkert Aertszweg 50 - tel. 02517-322

en ook:

•DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bildcrdijkstraat 106 - tel. 020-183176

"HET RECHTHUIS" UITHOORN a/d
Amste!-Schans32 - tel.02975-1380

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

GEZELLIGE SPECIALITEITENRESTAURANTS VAN HET DIRK VAN DEN BROEK-CONCERN \
Sshilders-

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming 11 P u
bedrijf

Dr. C. &. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

Telefoon 2638

MARINE HOSPITAAL te Overveen
In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor dames met
interesse in huishoudelijke werkzaamheden.
Deze bestaan uit het schoonhouden van de kamers- en zalen der patiënten,
terwijl ook de afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken. Eventueel voor
gedeeltelijke dagtaak.
Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van
burgerpatiënten.
U werkt per dag 8Vs uur; salaris volgens Rijksregeling met onregelmatig-
heidstoeslag en opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Thans
ƒ796,51 bruto per maand.
De adjunct-directrice is gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven. Belt
U haar eens op; U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9 en 16 uur
onder 023-319230.

Schildersbedrijf

C. I. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4765

Do* h»t z«H afdtllng

V«rf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Alleen het beste is goed genoeg

II KG E It'
SLAGERIJEN

HALTESTRAAT 3

AFSLAG
varkenskarbonade

S C H O U D E R R I B H A A S

2.98 3.98 4.28
500 gram 500 gram 500 gram

500 gr. rosbief 4,98

500 gr. lende 5,75

500 gr. Entre Côte 5,75

500 gr. varkensfrikando 4,98

500 gr. varkensrollade, lende — 4,98

500 gri HAMLAPPEN 4,48

Specialiteit no. 1:
500 gram
BRAADWORST

2.48
Voor erwtensoep:
500 gr. vleeskrabben 2,28
500 gr. hamschijf 2,98
500 gr. pekelspek 2,98
500 gr. ossestaart 1,79
500 gr. schenkel
met pijp ...-....- 2,75
500 gr. MAGER poulet ...4,25
500 gr. poulet ..• 2,98

KALFS- en
RUNDERTONG
altijd voorradig !
3,50 per 500 gi.-am.

1pot
kersen jam 79 c

Specialiteit no. 2:
2 STUKS
Filet Americain

1.79

Specialiteit no.3:
VLEESSALADE,
eigen fabrikaat
200 gram

0,98

WEEKENDREKLAME:

100 gram HAM en
100 gram SAKS

1.29

DINSDAGS:
750 gram pracht
runderlappen 4,48

100 gram 90 cent
Panklare schnitzels.

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
«/leesgehakt 1,89
extra lekker!
3 slavinken 1,09
3 hamburgers 1,09
3 frikandellen T 1,09

DONDERDAG:
250 gr. bief tartaar .v.. 1,98
750 gr. magere
lappen 5,98
2.50 gram
rauwe lever 98ct

Suggesties voor een
verzorgde lunch:
150 gr. pekelvlees -.
150 gr. lever -
150 gr. gebr. rosbief ....
150 gram
gebraden frikando -...i...
150 gr. rauwe ham
150 gr. bacon -.
150 gr. cervelaatw 0,99
150 gr. boerenmetw. -. 0,99
100 gr. salami 1,29
100 gr. hausmacher 0,89

Voor uw hond en poes:
HART, PENS, LEVER,
KOPVLEES, UIER, enz.

Knap nu uw kamer op met behang van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen • Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte I
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

Pruiken
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,05.

Maak een telefonische afspraak met

HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvó-sfeer.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Autoverzekeringen tot 40% no claim - Inzitten-
denverzekering v.a. ƒ 50,40 - Reis- en bagagever-
zekering v.a. ƒ 0,50 per dag. Verder al uw ver-
zekeringen, zoals: Leven - Ziektekosten - Onge-
vallen - Brand - Inbraak • Arbeidsongeschiktheid,
e.a.

MEVR. A. M. FOLKERS-STRUVÉ
THORBECKESTRAAT 17 - TEL. 3283

Bromfietsverz. -f plaatje direkt te verkrijgen.

Uw plaats was gereserveerd!

'n concert
bij U
thuis. .1
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek.

NU:
De nieuwste Japanse hl-fi stereo installa-
tles in onze zaak.
Voor normale menselijke prijzen.
Kom maar kijken op de Passage.

Kijken kost niets 1

Radio Peeters n.v.
Passag» 11 •— Zandvoort — Tel. 6458
Haltwtraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11
Zandvoort

Tel. 5631

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.
Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

RECHTD010R-OP DEZ0,FDE WS,-6A£rVOOR
Hel-afbuigende verkeer mag heh rectiHocr-
gaande verkeer op dezelfde weg niel- hin -
deren.Ook de voetganger nieh!! J

Fieteeren voetganger
gaan vooc Zij gaan op
dezelfde weg rechtdoor

MAAR....

De hum vormf een uihzondering! Hij
gaaf als afbuigend verkeer vóór heh
rechkfooigaaiTde verkeer op dezelHe wecj

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthulspleia 3, telefoon 2129

G&vestigd te

J.W. van Putten
Belastingconsulent • Accountant

Brederodestr. 61 - Tel. 02507-2656
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ZANDYOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
C t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

openhartige kritiek
op partijleiding
tijdens ledenvergadering pvda
Het afdelingsbestuur en de raadsfraktie van
de pvda Zandvoort zullen op dit mo-
ntent geen medewerking verlenen aan het
Initiatiefvoorstel van de vvd om nog dit
jaar wijkraden in Zandvoort en de buurt-
schap Bentveld In het leven te roepen. De
pvda Is geen tegenstander van wijkraden
met eigen bevoegdheden, maar is van me-
ning dat het initiatief hiertoe door de be-
volking zelf moet worden genomen. Voor
het opleggen van wijkraden van bovenaf
voelt de pvda niets. Wel is men bereid met
andere partijen van gedachten te wisselen
over de mogelijkheden van het stichten van
wijkraden.
Dit werd van de zijde van de bestuurstafel
meegedeeld aan het begin van de vrijdag-
avond in het Gemeenschapshuls gehouden
ledenvergadering van de'pvda, die voor de
eerste keer in het openbaar plaatsvond.

Na de behandeling van de ingekomen stuk-
ken, w.o. het initiatiefvoorstel van de vvd
voor het stichten van wijkraden, werd het
enige punt op de agenda voor deze bijeen-
komst aan de orde gesteld: het verslag van
de besprekingen en resultaten van het par-
tijkongres van de pvda.

Alvorens de afgevaardigde van de afde-
ling naar het kongres in de gelegenheid te
stellen zijn rapport uit te brengen, hield
voorzitter H. de Jong een inleidend betoog
over de op het korigres ingetrokken anti-
kvp motie. Het afdelingsbestuur van Zand-
voort staat achter het intrekken van de
motie, zei de heer De Jong, maar heeft
geen waardering voor de wijze waarop dit
is geschied. De voorzitter was bijzonder
openhartig in zijn kritiek op de partijleiding,
die hij verweet bij het opnieuw aan de or-
de stellen van de betreffende motie te zijn
afgeweken van de gebruikelijke en detno-
kratische procedure de afdelingen vooraf te
informeren en in de gelegenheid te stellen

, zich een oordeel te vormen.
Scherp veroordeelde de heer De Jong

daarna het door de partij gekozen ogen-
blik voor het intrekken van de anti-kvp mo-

.. tie. Enkele maanden geleden stelde de par-
tij zich nog op het standpunt dat de mo-
tie, mede gelet op de starre houding van
de konfessionelen in het loondebat in de
Tweede Kamer, moest worden gehand-
haafd. Nu heeft men, onder druk van de
vakbeweging en dreigementen van promi-
nente pvda-leden uit de partij te zullen lo-
pen, de anti-kvp motie van de ene dag op
de andere laten vallen. Deze ommezwaai
achten wij niet in het belang van de zo fel
begeerde politieke duidelijkheid, zei de
voorzitter. Hij toonde zich evenmin ingeno-
men met de omarming door zijn partij van
d'66, welke op dit ogenblik voorbarig moet
worden genoemd.

Aan het slot van zijn betoog vatte de
heer De Jong het standpunt van de afde-
ling Zandvoort als volgt samen: 'wij staan
achter het intrekken van de anti-kvp motie,

- maar wijzen de procedure die er aan voor-
af-is gegaan van de hand',

Volgens de afgevaardigde van de afde-
ling Zandvoort naar het kongres, de heer

..-Zwemmer, is de anti-kvp motie nog steeds
v- van kracht, maar tijdelijk in de ijskast ge-

•- zet om na te gaan of men met de konfes-
Y~rionele partijen, dus ook met de kvp, tot

.een stembusakkoord kan komen op basis
-" van een gemeenschappelijk programma.

Deze interpretatie van het kongresbe-
sluit prikkelde het pvda-raadslid, de heer l.
Aukema. Hoe kunnen wij op basis van een
nog bestaande anti-kvp motie, wel of niet
in de koelkast, kontakt zoeken met een par-
tij, die wij op dit moment nog zouden af-
wijzen? Dat is toch geen basis en zo'n kon-
taktpoging is bij voorbaat tot mislukken ge-
doemd. De hele gang van zaken rond deze
motie stond de heer Aukema overigens te-
gen. De pvda had die motie nooit mogen
aksepteren en de manier waarop de partij-
leiding zich thans van die motie tracht te
ontdoen, noemde spreker 'paniekvoetbal'.

De kritiek van de heer Aukema sloot vol-
ledig aan bij een door zeven pvda-jongeren
ondertekende verklaring, waarin de onder-
tekenaars het 'gemanipuleer van de laatste
tijd niet bevorderlijk voor een duidelijke
socialistische politiek' noemden. De jon-
geren spraken zich in hun verklaring boven-
dien uit tegen het opgaan van de pvda in
een grote progressieve volkspartij. De pvda
zou hierdoor de eigen identiteit als socia-
listische beweging verliezen, aldus de jon-
geren. Deze mening werd door het afde-
lingsbestuur van de pvda gedeeld. 'Er is
op dit moment echter geen sprake van een
dergelijke partijkonsentratie', zei voorzitter
De Jong.

Aan het slot van de bijeenkomst kwamen
nog een paar lokale kwesties aan de orde.
Het raadslid Aukema schaarde zich volle-
dig achter de door de jongeren in hun ver-
klaring bepleitte openbaarheid van kommis-
sievergaderingen. 'Het kan mij niet spoedig
genoeg gebeuren', aldus de afgevaardigde.
Uit de reaktie van het pvda-raadslid, de hr.
J. van der Moolen, bleek dat er binnen de
pyda-fraktie op dit punt geen overeenstem-
ming bestaat.

Tijdens de rondvraag informeerde een der
oudere vrouwelijke leden van de pvda 'of de
heer Willem Drees inmiddels uit de partij
was getreden'. Voorzitter kon de vragen-
stelster, althans op dit moment geruststel-
len: de heer Drees is nog lid van de pvda.
En met deze mededeling werd de eerste
openbare vergadering van de afd. Zand-
voort van de pvda besloten.

ik weet het nog niet zo.

'paniekvoetbal In pvda'

Beste vrienden, na alle sensationele be-
richtgevingen in de sportverslagen van voet-
balwedstrijden — vernederen, afslachten,
ontluisteren, enz. — is de schaatssport hè-
laas ook geïnfekteerd door de tand des
tijds. Zo mag ik 't wel noemen, geloof ik?
De tand des tijds knaagt aan alle dingen,
dus ook aan de populariteit van 'verslag-
gevers', die kosten noch moeite sparen om
zich in de gunst van het grote publiek te
dringen. Jammer genoeg bereikten zij dik-
wijls het omgekeerde. Maar dat laat ik
graag aan uw beoordeling over!

Ik moet wel even vaststellen dat het op
dit moment — maandagavond — regent
als de pest. Zodat u daarin enige veront-
ontschuldiging mag zien van mijn ietwat
narrige stemming. (Narrig betekent in dit
verband: verstoord) Jawel, Ard Schenk is
wereldkampioen. Fijn voor hem, goed voor
hem, ik vind het mieters. O.K.

Maar Theo K. (U begrijpt, wie ik bedoel?
Ja? Theo K. is Theo Koomen). Nou, die

KVP STEMBUS
INITIATIEVEN
Het bestuur van de afdeling Zandvoort van
de kvp heeft de afdelingen van de andere
partijen die aan de Kamerverkiezingen deel-
nemen voorgesteld een gezamenlijke mee-
ting te houden onder het motto: 'Waarom
stem ik op de kvp, pvda, chu, ar, d'66,
vvd, cpn, psp, arp, enz., enz.

De kvp denkt door middel van een der-
gelijke bijeenkomst een grotere bereidheid
onder de kiezers te bewerkstelligen om hun
stem uit te brengen bij de Kamerverkiezin-
gen van 28 april a.s.

•
Om de kiezers te stimuleren naar de stern-
bus te gaan heeft genoemd bestuur aan de
gemeenteraad voorgesteld toe te staan bij
het entree van de gemeente en in de dorps-
kern, spandoeken te plaatsen waarop de
kiezers aangespoord worden van hun stem-
recht gebruik te maken. Het kvp-bestuur

-denkt aan spandoeken, voorzien van een
neutrale oproep, b.v.: 'Stemt op 28 april
a.s.'. De kvp-Zandvoort rekent er op, dat de
raad het algemeen nut hiervan inziet en
zijn fiat hieraan zal geven.

Herendubbel In badminton-lnterland-
wedstrijd Nederland—Schotland in
Pellikaansporthal. Op de voorgrond
het schotse duo lan Hume—Jim Mc-
Neillage en achter de nederlanders
Boudewijn- en Rob Ridder.

Foto: Frans Nieuwenburg

Theo zat zondagmiddag minutenlang te hui-
len, nadat hij gehoord had dat de hele ne-
derlandse schaatsploeg niets meer met hem
te maken wilde hebben.

Ja, natuurlijk, Ard was geweldig. In de
ochtendbladen stond, dat hij specialist was
op alle afstanden. Goed, tornen wij niet aan.
Maar opeens was er een verschil van me-
ning over de wijze, waarop Ard gehuldigd
moest worden door de mensen, die de uit-
zending verzorgden. Theo Koomen had het
niet meer. Die was al afgevoerd na zijn
vervelende stukje over de bijverdiensten
van de schaatsjongens.

Opeens stond Theo in staat van beschul-
diging. Niemand van de schaatsploeg stond
hem een interview toe. Arme Theo, die had
zich zo uitgesluofd. Maar dan had hij ook
niet mogen zeggen dat de schaatstoppers
gelden in ontvangst hadden genomen van
een omroepklup, die zich dit evenementje
niet liet ontnemen.

Jongens, jongens, wat ligt dit gekompli-
ceerdl En nu lees ik dat de coach van de
Oostenrijkers, de nederlander Peter Schot-
ting, van de baan is gejaagd, nee... door
politiemannen met honden van de piste is
verwijderd. Maar ik geloof dat de man in
z'n recht stond: Mijnheer Schotting matig-
de zich meer aan dan hij kon volhouden.

Toch stond er in de ochtendbladen van
de jongens: 'Laftman-schandaal', terwijl het
schandaal terug te brengen was tot. een
misverstand tussen een coach en de wed-
strijdleiding.

Met vier politiemannen en een hond werd
de heer Peter Schotting afgevoerd. Voor-
waar, vrienden, een enorme verschutting.

En de reden van dit alles? Peter over-
schreed bij herhaling de 'rode streep', waar
coaches niet overheen mogen komen.

Nou, dan weet je dat en je houd je er
aan als sportman. Niet soms? N/laar in de
kranten staat: 'Het Laftmanschandaal'l

Terwijl ze hadden moeten zeggen: Peter
Schotting zorgt voor een schandaal! Vrien-
den, ik moet zo nu en dan kromme redene-
ringen van persbroeders recht zetten. Laat
maar. Ik red me wel!
P.S. Ik lees nogmaals in 'De Tijd'; Vierde-
Divisieklup 'vernedert' Leeds. En toen nog
(als specimen van stupide persoonsverheer-
lijking: (yettekop): Van der Ley: 'van ang-
stig ventje tot Pelé van Deventer'. Dan heb
je 't wél gehad). BARTJE

De jl. donderdag in de Pellikaan sporthal
door de NBB, met medewerking van de
Sporting Club Zandvoort, georganiseerde
officiële badminton-interlandwedstrijd Ne-
derland—Schotland is na spannende strijd
door de Schotten met 4—5 gewonnen.

De winstpunten voor Nederland kwamen
van de dames Joke van Beusekom en Mar-
jan Leusken in het enkelspel en van Félice
de Nooyer en Joke van Beusekom in het
damesdubbelspel. Ook de mixed-partij van .
Ruud van Ginneken en Félice de Nooyer
tegen Fraser Gow en Maureen Hume werd
een overwinning voor Nederland.

De nederlandse heren hebben het de
Schotten, die zonder hun sterkste speler
R. McCoig uitkwamen, niet erg moeilijk kun-
nen maken. Alleen Piet Ridder wist in zijn
partij tegen Fraser Gow een game op zijn
naam te brengen, terwijl Bob Ridder in de
verlenging van de tweede game, deze door
enkele twijfelachtige scheidsrechterlijke be-
slissingen verloren zag gaan.

Dames enkelsspel: Joke van Beusekom—
Maureen Hume 11-4, 11-7; Marjan Lues-
ken—Joanna Flockhart 11-2, 3-11 en 11-4.

Heren enkelspel: Rob Ridder—Adam
Flockhart 9-15, 15-18; Piet Ridder—Fraser
Gow 15-2, 4-15 en 7-15.

Dames dubbelspel: Félice de Nooyer en
Joke van Beusekom—Joanna Flockhart en
Helen Kelly 15-11, 15-11.

Heren dubbelspel: Ruud van Ginneken en
Piet Ridder—Fraser Gow en James Ansari
7-15, 7-15; Boudewijn Ridder en Rob Rid-
der—lan Hume en Jim McNeilage 9-15 en
3-15.

Gemend dubbelspel: Félice de Nooyer en
Ruud van Ginniken—Fraser Gow en Mau-
reen Hume 18-15, 8-15, 15-12; Marjan Lues-
ken en Boudewijn Ridder—Helen Kelly en
James Ansaria 14-18, 4-15.

OHVZ BRENGT
DE DUIVENTIL
OP DE PLANKEN
Op dinsdag 2 en woensdag 3 maart a.s.
geeft de toneelvereniging 'Op Hoop van Ze-
gen' in het verenigingsgebouw 'De Krocht'
voorstellingen van Henk Bakkers toneelko-
medie 'De Duiventil'.

VAL NA STROOMSCHOK
Tijdens werkzaamheden aan het elektrici-
teitsnet van het Dolfirama kwam vorige
week een 37-jarige elektricien In aanraking
met een open kontaktdoos van de stroom-
bedrading. Door de schok viel de man van
de ladder waarop hij stond en moest met
een gekneusde voet naar een ziekenhuis in
de omgeving worden vervoerd.



KOTTER OPNIEUW GESTRAND

Foto: Frans Nieuwenburg

Eind vorige week heeft men met behulp van
een traktor geprobeerd de gestrande kotter
WR 40 (Wieringen) naar zee te slepen.
Het transport naar het zilte nat verliep suk-
se'svol, maar op het moment dat het vaar-
tuig het ruime sop zou kiezen stak een
krachtige windstoot daar een stokje voor
Honderd meter -van de plaats waar hè.
scheepje was gestrand liep het opnieuw
aan de grond. Ondertussen wordt het be-
staan van de kotter niet alleen door de
weergoden bedreigd. Een deel van de op-
bouw van. de WR 40 is door onbekenden
van boord gehaald en meegenomen. Zij
'bergen' de boot óp hun manier.

A.S. DONDERDAG
LOGOS-MEETING
IN GEBOUW, NPB
Donderdag 18 maart a.s. organiseert Logos
Zandvoort om 20.00 uur een meeting in het
fl&bouw van de ,NPB aan de Brugstraat.
- Aan de orde komen o.a. de vorderingen
bij de voorbereiding van het jeugdcentrum,
het worringvraagstuk In Zandvoort, de a.s.
volkstelling, milieubeheer en eventuele akti-
viteiten m.b.t. de komende verkiezingen
voor de Tweede Kamer. Iedereen is welkom
en iedereen kan meepraten en aktuele za-
ken. ter diskussie stellen.

COBI BEEK-MEiSNER
Schoo nheldsspectallsto

Willem Draijerstraat 3 - Tel. 3412
DE SCHOONHEIDSSALON VOOR

I E D E R E E N !

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brüiftdmeldlng

*«ft Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27 "

2525 W. Schouten?- centrale verwarming,
' _" 'oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
.; P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5. Haarlem
4510 Diamont Shop. fa. Barber & Zn.,

-Baöhuisplein 10
6769 "Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023)265185 Singer "Naaimachines vert.
. . H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks

:. straatweg 122, Haarlem

sport en spel
Z.S.V. 'Zandvóortmeeuwen'

* Wedstrijduitslagen afgelopen weekeinde:
Zaterdag 13 februari:

Bloemendaal 2—Zandv.m. 2
Pupillen-wedstrijden afgelast.

Zondag 14 februari:
Hollandia 2—Zandv.m. 2
SLTO 2-Zandv.m. 3
Stormvogels 5—Zandv.m. 4
Zandv.m. 8—DSB 3

A-junioren:
Zandv.m. I—VSV 1

FAMILIEBERICHTEN

3—2

2—0
4—0
0—1
3—0

7—0

Microvoetbalvereniging ' Zandvoort'
Vrijdagavond namen 5 zandvoortse spelers
deel aan het Jubileumtoernooi van de ver-
eniging Roden (Dr.).
Twee spelers wisten zich in de tweede ron-
de te plaatsen, t.w. J. Bloem en J. Kerk-
man.
J. Bloem werd door S. Visscher (Kampen)
die later tweede zou worden, met 1—O uit-
geschakeld. J. Kerkman versloeg J. Groot-
kens (Kampen) met 1—0. doch stuitte in
de kwartfinale pp E. Mulder, die later het
toernooi zou winnen, en verloor met 3—0.
Hierdoor werd hij op de zesde t.e.m. de
tiende plaats geklasseerd. R. de Reus, P.
Brouwer en A. Roskam werden reeds in de
eerste ronde uitgeschakeld.

Maandagavand werden de kwartfinales
voor de beker afgesloten en de volgende
spelers plaatsten zich voor de halve finale:
T. J. Bloem, J. Bloem, A. Roskam, R..
Zwemmer of R. Brand. Na loting kwamen
de volgende partijen uit de bus: T. J.
Bloem—J. Bloem en A. Roskam—R. Zwem-
mer of R. Brand.

De kompetitie in de eerste klasse stond
nog stil i.v.m. de bekerwedstrijden, doch de
tweede en derde klasse draaide op volle
toeren.

In de tweede klasse heeft P. Brouwer
na 16 wedstrijden de leiding met 30 pun-
ten, voor R. de Reus met 29 en J. Heili-
gers en R. Delies met 21 punten.
M. v.d. Mije heeft in de derde klasse na 17
wedstrijden 30 punten, tweede is A. v.d.
Mije 29 pnt. en 3e is D. Rozenkrans met
27 punten.

Zandvoortse Bridge Club
Na de tweede wedstrijd van de vierde kom-
petitie leidt in de A-lijn thans het koppel
Jongbloed-Schutte met 109.26%, in de B-
lijn fam. Vader met 117.19%, in de C-lijn
het koppel De Bie-Vulsma met 122.03%
en in de D-lijn het dameskoppel Hagen-Van
der Kuil met 115.44%.

ƒ 125.000,-
VAN BEVOLKING
VOOR KUNSTIJSBAAN
Het resultaat van de bliksemkollekte voor
de kunstijsbaan Kennemerland is de organi-
satoren tegengevallen. De totale opbrengst
bedroeg f 125.000, terwijl men had gere-
kend op een bedrag van drie ton. In de
zeven Kennemergemeenten waarin afgelo-
pen zaterdag gekollekteerd werd kwamen
de volgende bedragen uit de bus: Benne-
broek ƒ4.200, Velsen / 20.000, Haarlem-
mermeer f 7.000, Haarlem ƒ 60.000, Heem-
stede ƒ 9.000, Bloemendaal f 17.000 en
Zandvoort ƒ 6.000.

Ondanks de tegenvallende interesse van
de bevolking, blijft het stichtingsbestuur van
oordeel dat een kunstijsbaan voor Kenne-
merland een noodzaak is. Daarom zal het
alle mogelijke middelen aangrijpen om het
doel alsnog te bereiken. In de eerste plaats
zal men nu overleg plegen met de betrok-
ken gemeentebesturen om uit te maken hoe
men tot realisatie van de plannen kan ko-
men.

Zoals de zaken er nu voorstaan veran-
dert er niets aan de bestaande plannen. Er
wordt nog steeds gestreefd naar een 400
meterbaan én een ijshockeyhal, die samen
zo'n vijf miljoen gulden gaan kosten. De
opbrengst van de bliksemaktie wordt, in af-
wachting van verdere beslissingen, op de
bank vastgezet.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Gevraagd
een nette chauffeur-

vertegenwoordiger
(gehuwd, leeftijd tot 35 jaar)

GROTE KROCHT 21 - TELEFOON 2574 - ZANDVOORT

Heden overleed na een lang lijden,
•mijn lieve man

FRANCISCUS ZEGWAARD
A. Zegwaard-Meyer

Volgens zijn wens werd hij in alle
stilte begraven.
Bentveld, februari 1971

Zandvoortselaan 242

Tot onze grote droefheid ging heden
geheel onverwacht van ons heen,
mijn lieve man, mijn lieve schoon-
zoon, onze broer, zwager en oom

ANTONIUS VAN STEUNEN
op de leeftijd van 63 jaar.

E. P. van Steijnen-Bakker
en familie

Zandvoort, 15 februari 1971
Grote Krocht 29b

Mijn man ligt opgebaard in de Rouw-
kamer Dorpsplein 11. Bezoek aldaar
dinsdag en woensdag van 7.30-8 uur
n.m.

De crematie zal plaats hebben don-
derdag 18 februari in het Cremato-
rium te Velsen, na aankomst van
trein 15.25 uur, halte Westerveld.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wethouder A. Kerkman (onderwijs, finan-
ciên en personeelszaken) is verhinderd vrij-
dag 19 februari a.s. spreekuur te houden.

Bijverdienste
N.V. C E M S T O vraagt:

vrl. en mnl. personeel
voor schoonmaakwerkzaamheden in
de avonduren.
Werktijden in overleg te regelen
Sollicitaties aan ons kantoor Nassau-
laan 30 te Haarlem, telefoon 023-
31.18.55, vragen naar de heer Van
Dijk.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

i' MANICURE - MASSAGE
' Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

HHERZUN ENE

mei totdie foodemprijzen!
die U niet mag rmssen l

ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf f20,95

Maak een telefonische afspraak met
HAAR1NSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566

Behandeling in prlvé-sfeer.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

J. F. ZWERVER
arts

18, 19 en 20 februari
g e e n p r a k t ij k

Waarnemers: dr. Flieringa
en dr. Drenth.

Te huur gevr. voor plm. 6
mnd.: grote en evt. kleine
zit-slp.k. Tel. 020-921217.

Wie heeft mijn gouden ket-
ting gevonden met aparte
hanger. Voor mij veel waard
m. beloning, Celsiusstr. 19.

Te koop: jonge beo, spreekt
aardig, ƒ 105,-; en een nieu-
we kooi, prijs n.o.e.t.k.
Jac. v. Heemskerkstraat 21.

PAUO-
HOOFPPljN POEPERS

l

WONINGRUIL in Zandvoort
Aangeb.: benedenhuis, 4 ka-
mers en serre, keuken en
woonkeuk., tuin. Gevr.: 3-
kamerflat, c.v., omg. boule-
vard. Tel. 5328.

U kunt hat
toch niet
afschreeuwen . . .
waaneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de
Zandvooïtse Courant

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
lx ƒ 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

f " l

IGIO

.'.U-weet h'ët
bovenste .r-.beste-

'kWaJ'ifelt. '~

IN HALVE
TOMATEN / UTER-

SAUS i. BUKKEN
eet eens wat anders - dit is lekker en een stevige complete maaltijd !

ROFHEM »™n
"Gouden Kan" - hét merk voor een romig kopje koffie l

UTERBLIK
kant en klaar - even warmen - lekkere maaltiid

VOOR:

.
VASTGEST.PRUS'ZSH
onze norm .PRIJST^

hapklare brokjes - vlees met lever! hef merk dat uw poes moet kennen !

DUS...
niet alleen
woensdag en l
donderdag
maar de
HELE WEEK!l

DfRKmN DEN BROEK
èri JAC. HERMANS
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redaktie en adm.: achterweg t
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

WINKELIERS WILLEN
GEEN KOOPAVOND
Een steekproef onder 113 zandvoortse win-
keilers heeft uitgewezen dat in de badplaats
geen behoefte bestaat aan een koopavond.
Er zijn vond de meerderheid van de geen-
queteerden, gedurende het voor-, hoog- en
naseizoen voldoende koopavonden voor het

Morgenmiddag maakt prins karnaval '71 —
doopnaam: prins Buus IV van sport tot
Duysterscharr — met zijn raad van elf zijn
entree in de badplaats. Het gezelschap zal
omstreeks 14.30 uur op het Raadhuisplein
arriveren en op het bordes van het gemeen-
tehuis worden ontvangen door de eerste
burger van Zandvoort.

Bij de intocht, vertrekpunt 'Het Huis in de
Duinen' aan de Herman Heijermansweg om
14.00 uur, zullen de karnavallers worden
vergezeld door muziekkorpsen uit Umuiden,
Hilversum en Zandvoort, een prof. wielren-
ploeg met ploegleiderswagens en een aan-
tal oude en nieuwe automodellen. Wanneer
prins Buus en zijn gevolg aankomen op het
Raadhuisplein zullen de boekaniers van de
pretvorst met de koperen ploert enige sa-
luutschoten lossen.

Na de officiële ontvangst door burge-
meester Nawijn volgt een karnavalsoptocht
door het dorp waaraan jong en oud kunnen
deelnemen. De roete van de optocht is als
volgt gepland: Louis Davidsstraat, Halte-
straat, Kostverlorenstraat, Koninginneweg,
Grote Krocht, Kerkstraat, Engelbertsstraat
en Favaugeplein, waar de optocht zal wor-
den ontbonden. De aan de rondgang deel-
nemende jeugd zal na afloop worden opge-
vangen in het Dolfirama, waar de prijzen
zullen worden uitgereikt en een dolfijnen-
show gegeven.

De openluchtmanifestatie van morgen-
middag vormt een onderdeel van het drie
dagen durende karnavalsfestijn welke over
enkele uren begint met een 'vrolijke inspek-
tie der zandvoortse etablissementen': in de
wandeling 'kroegentocht' genoemd.

Zaterdagavond - wordt de karnavalspret
voortgezet met een gemaskerd bal in de
zalen van hotel Bouwes aan de kop van de
.Kerkstraat.

Zondagmiddag verplaatst het karnaval
zich weer naar buiten. Om 1 uur wordt op
de Grote Markt een muzikale show gege-
ven door het wieringer trompetterkorps.
Een uur later valt het startschot, de vinger
aan de trekker van het pistool is van prins
Buus, voor de 5e jaarlijkse strandloop. Dit
keer vindt deze door een wielrenyereniging
georganiseerde strandloop plaats in het ka-
der van de viering van het karnaval.

Het programma wordt afgesloten met een
speciale bijeenkomst voor de bewoners van
het revalidatiecentrum Nieuw Unicum, waar-
voor ook de gehandicapte bejaarden en in-
validen uit Zandvoort zijn uitgenodigd. In
samenwerking met de plaatselijke afdeling
van het Rode Kruis worden de laatsten per
auto naar Nieuw Unicum vervoerd.

Artiesten die in het revalidatiecentrum

oor
FÏSTSEN

en
BROMMERS

VERSTEEGE
HBLTESTa.JS - TEL:-WS3-

aan de Zandvoortselaan optreden zijn on-
dermeer Jan Blaaser, Bert van Dongen en
Rien van Nunen.

PSP-STATENLID
BEPLEIT BUSBAAN
NAAR ZANDVOORT
Volgens de heer De Nie (psp) zou het
kreëren van een busbaan tussen Haarlem
en Zandvoort opnieuw in overweging geno-
men moeten worden. In een eerder stadium
is het plan als niet haalbaar verworpen.

De heer De Nie verklaarde dat intussen
twee aspekten de situatie veranderd heb-
ben: de samenstelling van de Provinciale
Staten is gewijzigd en de direktie van de
NZH zou hebben verklaard dat het aan-
brengen van beveiligingen bij de kruisen-
de wegen heel goed mogelijk is. Volgens de
NZH-direkteur zou het van de provincie af-
hangen of het projekt in uitvoering zou ko-
men of niet.

'Zelfs zou ik het ook niet gek vinden
als de provincie het betaalt. Er kan een
vergroting van de kapasiteit van de Zand-
voorterweg door worden verkregen en be-
tekent daardoor een ontlasting van de ge-
plande Weg benoorden Aerdenhout'.

Het feit dat de provincie ontraadde de
traverse door Haarlem (in het streekplan
voorzien) verdiept aan te leggen om dat er
aansluitingen op hoofdwegen van de stad
zouden moeten komen, achtte de heer De
Nie ook voor herziening vatbaar. Volgens
hem is het voldoende als de traverse ver-
bindingen krijgt bij de Schipholweg en bij
de Randweg. Het tussenliggende stuk zou
naar zijn mening verdiept moeten worden
aangelegd onder meer om bomen en hui-
zen te sparen.

BURGERLIJKE STAND
12 februari 1S71—18 februari 1971

febr
21
22
23
24
25
26
27

HW

1 1 .46
0.35
1.46
2.40
3.28
4.08
4.49

LW

7.00
8.00
9.30

10.30
11.00
12.00
12.30

HW

24.35
13.07
14.08
14.58
15.42
16.32
17.03

LW

19.30
21.00
22.00
22.30
23.30
24.00
24.00

strand
berijdbaar

15.30-22.30
4.30-11.00
5.30-12.00
6.30-12.30
7.30-13.30
8.00-14.00
8.30-15.00

ue unsiag van het opnie-onderzpek werd
r bekend gemaakt op de vorige «eek donder-

dag in 'De Kousenpael gehouden algemene
ledenvergadering '71 van de Zandvoortse

en neaen hadden geen er geen

samenwerking
in isk-verband na zes jaar
nog geen stap verder

buiten de Van de zijde van het Intergemeentelijk Sa- de samenwerking en -bundeling in regionaal

nieuws over vorderingen m.b.t. de onderlin- |anger mochten treuzelen. Evenals in de

go samenwerking tussen de gemeenten !andb°Vw'._het_.be.^r.iÜ!' _e_n ..™*?tlc_h.£?Pi':!!Lk

• "- •~ - •
van broek en Zandvoort.

leven,
gratie ... _ _ .
wacht van zijn overheidsbestuur, vervolgde

van jaar na de start van het ISK b.ijken

Zandvoort De klachten over de geluidsnm-
der van de baan, noemden de ZHV-winke-
liers 'sterk overdreven'. Nog niet zo lang
geleden kon men onder de middenstanders
tegengestelde opvattingen vernemen over
het circuit. Toen stonden vele winkeliers
kritisch tegenover de eksploitatie van de
racebaan, die voor het bedrijfsleven m
Zandvoort van weinig of geen betekenis
werd geacht. .

Tijdens, de vergadering vond de huldiging
van de "heer W. v.d. Werff: kwart eeuw

gekomen op de weg die uiteindelijk moet
,eiden tot samenwerkng en waar m0gelijk

samenbundeling van overheidstaken en
diensten in de regio Zuid-Kennemerland.alens>usn '" M .
En het ziet er op dit moment n.et naar uit
dat hierin spoedig - positieve - verande-
,ing zal komen. De gemeenten zijn onde,

"i"3 "°9 » verdeeld over de opzet van een
bestuursgewest dat er geen zicht Is op ver-

groot worden, dat iedere gemeente afzon-
jan dit eisenpakket niet meer kan

Op het terrein van de regionale samen-
werking is Eindhoven momenteel het verst
gevorderd en deze samenwerking levert uit-
stekende resultaten op. Spreker wees er
zijn gehoor op dat het rijk, dat een groot

meenten, die niet tot een gewest kunnen
of willen komen. In zo'n geval kan een ge-

drijf v.d. Werff, dat onlangs het 225-jarig
bestaan herdacht.

4 MAART A.S.
OPENBAAR BERAAD
VAN D'66
De afd. Zandvoort van d'66 houdt op don-
derdag 4 maart a.s. in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat openbaar
beraad. D'66-er Piet van der Ham, wethou-
der voor planologie van Haarlem, zal een
korte inleiding houden over openheid, open-
baarheid en de realisering daarvan in het
overheidsbestuur en -beleid. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur.

ZUSTER BOKMA
MET PENSIOEN *
U hebt reeds in enkele dag- en weekbladen
kunnen lezen wat zuster Bokma in haar lan-
ge staat van dienst heeft gepresteerd, wat
zij was en hoe zij was. Zij had een prach-
tig beroep en heeft dit ten volle uitgebuit.
Vele ingezetenen heeft zij het eerste Ie-
venslicht doen aanschouwen. Het zou daar-
om zeker een grote voldoening zijn, indien
zr. Bokma bij haar afscheid, eind april, een
geschenk zou worden aangeboden.

Aangezien het oude archief in de oorlog
verloren is gegaan, zou bij een schriftelijk
verzoek, zeer vele inwoners geen kennis
kunnen nemen varj dit plan. Om deze rede
hebben wij het verzoek tot de haarlemse-
en zandvoortse pers gericht deze oproep te
willen plaatsen. Indien .u bereid bent aan
deze hulddiging mede te werken, kunt u
uw bijdrage brengen of storten bij de Nuts-
spaarbank, Grote Krocht 38, Zandvoort. Het
gironummer van deze bank luidt: 153630
t.g.v. 'Aktie zr. Bokma', nr. 84.74.09.104.

T.z.t. zullen nadere mededelingen betref-
fende dit afscheid volgen.
Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw mede-
werking.

Namens het aktiekomité:
Mevr. G. K. G. van Pagée-Vierdag,
Brederodestraat 35, Zandvoort,
telefoon 2466.

de magere boodschap die de ISK-bestuür-
ders — de kolleges van b en w van ge-
noemde gemeenten — vorige week brach-
ten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst
met de gemeenteraden in de Sint Petrus-
school te Haarlem.

Het is triest, konkludeerde een der aanwe-
zige raadsleden, dat na zes jaar overleg
tussen de dagelijkse leiding van de diverse
gemeentebesturen zelfs een raamwerk, waar
binnen met de regionale samenwerking een
praktische begin zou kunnen worden ge-
maakt, nog niet gereed is. Tot op heden is
alles in de sfeer van de theorie gebleven,
daarbuiten is nog niets gebeurd.

Het raadslid noemde het gebrek aan
openheid in het ISK-overleg één van de
voornaamste oorzaken van de stagnatie in
de ontwikkeling. Tot voor kort werd alles
achter gesloten deuren en vensters bespro-
ken en wat hiervan naar buiten kwam kon
op de achterzijde van een breifkaartje. De
beslotenheid van het overleg heeft zich ten-
slotte gewroken. De samenwerking stag-
neert.

Burgemeester De Gou van Haarlem, die
de bijeenkomst in de Sint Petrusschool pre-
sideerde, ontkende de impasse niet, maar
trachtte deze te verklaren aan de hand van
de bestuurlijke barrières die moeten wor-
den overwonnen. Er zijn gedurende de be-
sprekingen al acht alternatieve ontwerpen
voor een regio-struktuur bekeken, aldus de
heer De Gou, maar geen van deze ontwer-
pen kon tot dusver rekenen op de volledige
instemming van de. kolleges van b en w.
De burgemeester noemde het gebrek aan
openheid een rechtstreeks gevolg van de in
1956 gemaakte ISK-afspraken.
, De oud-sekretaris van Haarlem, mr.
Phaff, die nog aan de wieg had gestaan
van het ISK, vond de kritiek op het orgaan
onbillijk. Er zijn in de laatste jaren tal van
bestuurlijke nota's verschenen op het ge-
bied van de gewestvorming en dit vond hij
voldoende bewijs dat er wel degelijk vrucht-
baar is gewerkt.

Groot voorstander en propagandist van

welbegrepen eigen- en regiobelang, niet zo-
ver laten komen, meende spreker. Hij rond-
de zijn betoog af met een uiteenzetting
over de technische en juridische mérites
van een gewestbestuur.

Tijdens de rondvraag aan het slot van
de bijeenkomst — wel voor de pers niet
voor het publiek toegankelijk — bleek hoe
bedroevend weinig van het ISK-overleg tot
de buitenwacht is doorgedrongen. Zelfs ge-
meenteraadsleden tasten nog in het duister
omtrent het bestaan van het Intergemeen-
lelijk Samenwerkingsorgaan Kennemerland.
Een afgevaardigde van de zandvoortse raad
spande in dit opzicht de trieste kroon. De
man had nog nooit van de Kennemerraad
gehoord. Geen beste beurt, maar het te-
kent de situatie wel.

Het allerlaatste woord op deze avond
was voor de bestuurders van de ISK-ge-
meenten gereserveerd. Burgemeester Pee-
reboom Voller van Bloemendaal kreeg een
applausje van de zaal toen hij zei: 'dat
het thans om de goede wil gaat van de
gemeenten en dat er maar niet al te veel
op de interpunkties — de komma's en pun-
ten — moet worden gelet in het toekom-
stig ontwerp voor samenwerkng'. Men moet
er in ieder geval geen punt van maken, vond
de magistraat van Bloemendaal. Laten we
hopen dat zijn hint nog iets zinnigs ople-
vert, vóór dat Den Haag met de stok gaat
zwaaien.

Geboren: Klaus Friedrich Ferdinand, z.v.
A. van Houten en I. U. Klaus.

Overleden: Anna Johanna Ligtenbarg, oud
54 jaar, gehuwd met E. E. Koper; Fran-
ciscus Zegwaard, oud 77 jaar, gehuwd met
A. B. Meijer.

Ondertrouwd: Ruben Matthijs Kost en
Claudia Inez Ruhling; Cornelis Jan Poelen-
jee en Yvonne Christina Vlaanderen; Ru-
dolph Johannes Petrus Maria Michalides en
Irene Constanze Maria Versteege.

Gehuwd: Hans Broerse en Anneke Mole-
naar.

Geboren buiten de gemeente: Etsher Na-
tascha, d.v. E. Visser en l. E. Vogel.

Overleden buiten de gemeente: Margare-
tha Kraak, oud 96 jaar; Johannes Bernar-
dus Pool, oud 69 jaar, gehuwd met A. D.
Poelwijk; Antonius van Steijnen, oud 63
jaar, gphuwd met E. P. Bakker.

WATERGETIJDEN

de
hoogste

ARISTONA
KTV

66K 141 ƒ2398,- m. inruil vo^r f2148.-

NU OOK IN WIT LEVERBAAR!
Uit voorraad leverbaar, de nieuwe 9 cm
ondiepere KTV ARISTONA.

ZANDVOORT
ƒ 6.000 OP
VOOR
KUNSTIJSBAAN
Zoals in onze editie van jl. dinsdag reeds
werd vermeld, heeft de afgelopen zaterdag
in Zandvoort gehouden bliksemkollekte voor
de aanleg van de Kennemer Kunstijsbaan
ƒ 6.000 opgeleverd. In de buurtschap Bent-
veld bedroeg de opbrengst ƒ 1.000. De pa-
tiënten van Nieuw Unicum aan de Zand-
voortselaan brachten 153 gulden bijeen. De
inzamelingsaktie werd uitgevoerd door 143
kollektanten, die muzikaal werden begeleid
door de drumband van de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

Op drie centrale posten, t.w. het her-
vormd wijkgebouw in noord, het postkan-
toor aan de Louis Davidsstraat en de toon-
zaal aan de Tolweg werden door de me-
dewerkers(sters) de ingezamelde gelden in
ontvangst genomen. Omstreeks negen uur
werden de laatste bedragen op de centraal-
posten verwerkt en kon de aktie worden af-
gesloten.

De werkgroep Zandvoort voor de kollek-
te van de kunstijsbaan is bijzonder ingeno-
men met dit resultaat en brengt kollekan-
ten(trices), overige medewerkers(sters) en
de gevers hartelijk dank voor hun mede-
werking en financiële bijdrage. Het is ove-
rigens nog steeds mogelijk via postgiro
1726452 een geldelijk steentje bij te dra-
gen voor de verwezenlijking van de kunstijs-
baan.

kunstijsbaan

RadBO Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

kennemerland
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.



kwiklozingen in
in geen honderd
weg te spoelen
'De vervuiling van de Oostzee en de Botnl-
sche Golf, In hoofdzaak veroorzaakt door
kwiklozingen van het hooggeïndustrlallseer-
de Zweden, \é In geen honderden jaren weg
te spoelen, zelfs al zal er op dit moment
een eind aan die vervuiling worden gemaakt.
De Waddenzee en de Noordzee zijn er bij-
na even erg aan toe, maar die hebben nog
het voordeel dat zij aan twee kanten open
zijn. Toch zou deze generatie geen schone
Noordzee meer meemaken als ook hier de
vuillozing direkt zal worden gestaakt. En
als de industrieën doorgaan zoals zij nu
doen, dan is de Noordzee in 1980 een brak-
ke poel, waarin je niet meer kunt zwem-

men'.

Dat- zegt de amsterdammer A. L. J. A.
Wehrens, die deze week zijn doktoraal
skriptie ovei planologische bestrijding van
kalamiteiten inlevert. Aan de Universiteit
van Amsterdam heeft hij ruimtelijke orde-
ning gestudeerd, waarbij hij zich heeft ge-
konsentreerd op miljeubeheer.
Het bericht dat de Hollandse Oliesepara-
tormaatschappij in Amsterdam opdracht
heeft gegeven tot de bouw van een schip
voor het vervoer van industrieel vuil uit
Amsterdam dat niet kan worden verbrand
en derhalve in de Noordzee wordt geloosd,
is voor hem aanleiding geweest naar Henk
van Stipriaan op het Spui te lopen, om in
de uitzending 'Spitsuur Amsterdam' des-
kundigen op te roepen samen met hem een
aktiegroep te vormen om de lucht- en wa-
tervuilingsbestrijding nu eens effektief aan
te pakken.

Gelooft deze enigszins schuchtere man
dat zo'n aktiegroep, van welk kaliber dan
ook, enig resultaat zal hebben? Hij haalt
zijn schouders op: 'Ik denk niet dat de ver-
vuiling geheel of zelfs gedeeltelijk erdoor
zal worden gestopt, maar er moet toch een
begin worden gemaakt. De maatregelen —
West-Duitsland heeft die voor bepaald vuil
allang — kunnen toch niet'onafgekondigd
blijven als zovelen van mening zijn dat zij
er moeten komen?'

'Het is toch te erg dat je een schip kunt
laten bouwen om een bijdrage te leveren
aan de verstoring van het watermiljeu, de
zwakste van de drie. Terwijl iedere huis-
vrouw die haar vuil kwijt wil, de oplossing
zoekt in konsentratie, namelijk door het in
een vuilnisvat te deponeren en de deksel
goed gesloten te houden, waardoor zij be-
wust of onbewust het huiselijke miljeu in-
standhoudt, zoekt de industrie het in ver-
spreiding van het vuil en de overheid laat
dat toe. Het is onbegrijpelijk dat verant-
woordelijke mensen niet inzien hoe schade-
lijk juist de verspreiding van industrieel
vuil, met name kwik, in de Noordzee is.
Want er wordt zoveel vuil in geloosd, 'dat
de hoeveelheid zee- en oceaanwater een
faktor van belang wordt.

'Men moet zich de zee niet voorstellen
als een viskom, die even diep is als lang
en breed. De Noordzee is zo'n dertig meter
diep, de Atlantische Oceaan hier en daar
zes kilometer. En wat stelt die zes kilome-
ter nu voor op een breedte van vijfduizend,
want waar het om gaat is de bovenste laag
water, tot een honderd meter diepte. Daar
kunnen de groene planten nog groeien, want
zover dringt het zonlicht door en daar leven
de meeste vissen.

'Maar dat is nu juist de laag waar zich
de chemische yervuilingsprocessen afspe-
len, daar vergiftigen kwik en andere 'stof-
fen de planten, de vissen en het plankton.
Kwik is hierdoor zo schadelijk omdat, het
gemakkelijker dan welk ander metaal ook
in de organen wordt opgenomen. Men-zal
met kwik even voorzichtig te werk moeten
gaan als met radio-aktief stof, maar wat
zien we nu? Mensen hebben kwikbarome-
ters in huis hangen, een voortdurende bron
van vergiftiging. Bij zulke mensen is het
kwikgehalte in hun lichaam meetbaar en het
is aan hun adem te ruiken. Ik ben eens
naar een juwelier gestapt om hem daarop
te wijzen. Hij verkocht nl. kwikbarometers.
Hij schrok toen ik hem op het gevaar wees
en zei dat hij de barometers uit de ver-

SLECHTS 5 MINUTEN OEFENEN PEK DAG

zee
jaar

koop zou nemen'.
'Dit zijn geen grapjes, er zijn immers

duidelijke indikaties dat kwik giftig is. Het
aantal zeehonden in de Waddenzee sterft
zeer snel uit, de grote stern, een meeuw,
is bijna geheel verdwenen. Zulke gebeurte-
nissen zijn duidelijke aanwijzingen dat er
iets aan de hand is, en dat er iets moet
gebeuren om het gevaar af te wenden. Maar
ik moet daarbij zeggen, de energie die np-
dig is om een fout ongedaan te maken, is
vele malen groter dan de energie die no-
dig is om de fout zelf te begaan. Neem
maar als voorbeeld het omsmijten van een
pot suiker en het opruimen van de rommel'.

Het vuil moet toch ergens blijven. Als de
groningse smeerpijp zou moeten verdwjjnen,

waar moet dan het vuil paar toe?
'In Waal-Duitsland bestaat een oude olie-

wet. Btforijven moeten hun afgewerkte olie
inleveren, die dan wordt opgeslagen op
plaatsen waar ze geen kwaad kan/In steen'
groeven in de grond dus. Want vervuilerè
van water en lucht — bedenk dat 70 pet.
van de zuurstof van onze atmosfeer hier uit
de zeeën komt — kunnen in de' grond geen
kwaad. Het is geen bizar idee om het in-
dustriéle vuil op te slaan' in de bellen die
leegkomen nadat het aardgas en de olie er-
uit zijn gepompt. Het aardgas in Groningen
zit zo diep, dat het industriële vuil dat er-
voor in de plaats zou komen, het bodem-
miljeu niet verstoort.

'Dat is beter dan een smeerpijp in de
Waddenzee. Wat minister Bakker een poos-
je geleden zei, als zou de invloed van het
vuil op de Waddenzee kwa inwerking te
vergelijken zijn met een suikerklontje in een
emmer water, is wetenschappelijk pure kol-
der. En wat de landbouw betreft, een boer
die vandaag voor het laatst chemische mid-
delen op zijn grond strooit, heeft over twin-
tig jaar een fraktie minder chemische stof
in zijn gewassen dan zijn buurman die er-
mee is doorgegaan. Dan kun je zeggen, wat
maakt het dan uit.
Maar je kunt ook beseffen hoe groot de
vervuiling is die we elke dag erger maken',
aldus de heer Wehrens.

FAMILIEBERICHTEN

!fi

nederlander valt
op prentbriefkaarten
In Nederland worden per jaar zo'n driehon- maar drie dagen per jaar de lucht in. Als
derd miljoen prentbriefkaarten in allerlei het al goed weer is, is het de luchtveront-
soorten en maten verkocht. Verreweg het reiniging die roet in het eten gooit. Vooral
grootste deel (130 miljoen) komt als Har- in de foto's voor de dia's komt een vies
telijk Gefeliciteerd-kaart door de brieven- gore waas te hangen waar zelfs de techni-
bus. En alleen al in de decembermaand kus niet alles meer aan kan doen. Als de
worden 115 miljoen kerst- en nieuwjaars- weerberichten voorspellen dat het weer zo
kaarten in de meest uiteenlopende vormen goed wordt dat het wel eens één van die __ _. ._
verstuurd. Van de vijftig miljoen echte an- drie dagen kan worden — vorig jaar vielen « junjoren.
sichtkaarten zitten er ongeveer twintig mil- ze allemaal in juni — dan ben ik 's mor- ,^J" o..u"i

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 20 februari:

5 Zandv.m.-WRA 15.45 u.
21 VVB 2-Zandv.m. 2 ' 1545 u.
25 Zandv.m. 3—Umuiden 8 15.45 u.

B-junioren: ' /
80 TYBB 2-Zandvm. 2 - ,15.15 u.
92 RCH 3-Zandv.m. 3 15.15 u.

C-junioren: ; '{ •,
125 Zandv.m. 2-'HBC'2 , 14 u.

3-HBC 3 . 14 u.
5-RCH 5 V 15.15 u.

A-pupillen:
207 Zandvm. 3-EQO 3 10.30 u.
209 Zandv.m. 4-Geel Wit 3 11.30 u.
221 Zandv.m. 6—Zandv.m. 5 10.30 u.
223 HBC 9—Zandv.m 7 11.30 u.
B-pupillen:
231 DCO a—Zandv.m. a 11 u.
239 Zandv.m. b-RCH b 11.30 u.
257 Zandv.m. f-DCO g 11.30 u.

Programma zondag 21 februari:
Zandv.m.-OVVO 14.30 u.
Zandv.m. 2—Haarlem 3 10 u.
AFC 3-Zandvm. 3 12 u.

23 Zandvm. A-VVH 2 9.45 u.'
37 VSV 4-Zandv.m. 6 9.45 u.
57 Terrasvogels 3-Zandv.m. 7 9.45 u.
65 HFC 7—Zandv.m. 8 uitgest.
73 Zandv.m. 9—Alliance 2? 12 u.
92 EHS 6-Zandv.m. 11 12 u.

•Dankbetuiging , ' , .
Hiermede, wille'rt wij onze'cliënten en vrien-
den heel, hartelijk bedanken voor hun be-
langstelling enj'jde vele bloemen. , •
Het was f$en/ onvergetelijke dag voor ons.
Nogmaals hartelijk dank!

W. van der Werff
en familie

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

171 S r h p n •?_ Zandvm 4^*.ii««=ii ^ *-OUUÏ.N. 12 u.

„ , ̂ T^-. 7 , , *rr»
ZiAiNJJV.m. ArU.
Dames junioren kampioen l

joen in de wat de vaktaal de 'fantasiesfeer' gens heel vroeg op en vertrek vanaf Zes-
heet en nog eens vijf miljoen hebben spe- tienhoven en dan kom ik pas laat weer
ciaal betrekking, op het wel en wee van de terug'.
Fabeltjeskrant. ' ' 'Een frappant voorbeeld van die luchtver-
De resterende 25 miljoen tenslotte zijn toe- ontreiniging is de amsterdamse Dam. Het j , zondag werden de dames junioren van
ristische ansichtkaarten, die voor een groot ^^"^*^^."^^^^^„^"J1! monu; Zandv.m. door een verdiende 14—3 over-
dee| worden verkocht in echte nederlandse ment van dit jaar die ik moest maken voor winning op Concordia ongeslagen kampioen
toeristenindustrieën; om maar een paar e^ ka

n
a
n
r
a
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m
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0
an de hippies, is al heel anders • de afd Haarlem. Een goede, prestatie van

voorbeelden te noemen: Keukenhof (in het °an °P,naiï!.en dle 't/ 6n J h i 9 J "• i, deze J°n3e P'°eg. Om in aanmerking te
seizoen), de amsterdamse rondvaartbedrij- d'«z elfde, °am ma,ak.te; De hele da9 Clrk,f- kunnen komen voor een plaats bij de kam-
ven de Efteling, Madurodam, de verschil- 'en e.r a,uj°,s .ron.d Het monument en zelfs pjoenschappen van Nederland wordt er a.s.ven, ue cueimy, ivictuuruuain, ue veiai-iiii- . <„t„,_ • t_ _•__ j_» _ , Hlut=nsi,iiau(jeii van IMCUCI idiiu wuiui ei o.s>.
lende dolfinaria en nog een handvol van die "" .̂r S» JL ,?!?«£„ ?« rf» ï^fl» «S zondag een beslissingswedstrijd gespeeldpuur hollandse toeristentoppers. En dan sezonder plaatsje te vinden is dan juist op teoen De B|inkert Deze wedstriid zal wor-

Onder%Ieerto1rrstiscnhePlkaatteïSziüerfS: ̂  grotï'uitsThieters voor prentbrief-
fellere mVTaafverko'pen ^n" enkele «e* n^
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0
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BnUijfn -"'T' '"
duizenden stuks tot veV over de honderdui- Srarnaasr^e'̂ steKë^Óndv^bedrlj-

ven. Volgens hem worden in Amsterdam al-
Dit schrijft de publicist Wim Phylipsen in leen al per jaar zo'n zes miljoen toeristi-
zijn artikel over het gebruik van de prent- sche prentbriefkaarten verkocht nog afge-
briefkaart. zien van de geweldige hoeveelheid dia's —

De man, die een flink deel van de typisch pen artikel dat steeds meer opgang maakt. .
toeristische prentbriefkaartverkopers aan Letterlijk zegt hij: Niks kan op dit gebied Junioren C:
hun handel helpt is de rotterdammer ach- met Amsterdam konkurreren en de rond- 149 Spaarnevogels 1—TZB 1
ter Euro Color Cards — H O de Bruijn vaarten zijn in wezen'de grootste toeristi- 183 TZB 2—THB 1
Voor hem zit het sukses van de toeristische sche evenementen van' Nederland'.
kaart in de logika van het chinese spreek- Overigens is het wel zo dat een dia van Programma zondag 21 februari:
woord: 'Een plaatje zegt meer dan duizend bijvoorbeeld een Volendams tafereel alleen Senioren:
woorden'. Maar ook hij vraagt zich toch nog 'n. Volendam zelf te verkopen is en ook een 20 TZB—Nieuw Vennep
vaak af — zonder er overigens een ant- dla van de rotterdamse Euromast of een 25 TZB 2—DEM 4
woord op te weten - waarom de toeris- amsterdamse rondvaartboot nog niet voor 103 DSS 11—TZB 6
ten nu zo noodzakelijk allemaal die ene be- Piets te, sl|Jten ls- z° 2|in de meeste plaat- 128 TZB 7—Heemstede 5
paalde kaart willen hebben en de rest zon- )es„y.at

ak wel, er9 plaatsgebonden. 129 VVD 4-TZB 8 -
der er naar te kijken laten staan. Blijft tenslotte de voor de handel wat Junioren A:

Het lijkt nog wel verklaarbaar waarom fneste konstatermg dat de jeugd lang zo 153 TZB 1—Hoofddorp 2
toeristen in Volendam massaal grijpen naar kaarten:minded niet meer is dan de oudere 151 Geel Wit t-TZB 1
een prentbriefkaart in kleur van een oude generatie. Met name wordt nu geprobeerd 167 EDO 3-TZB 2
visserman geflankeerd door drie lieftallige een nieuwe markt te kreëren door niet meer
Volendamsen. Maar waarom is De Bruijns ™*ie, boompje beestje te verkopen maar 7anrjvonrrse Hockev Clnh 7 H C
meest verkochte rotterdamse kaart nu uit- kaarten met alleen het woord Lôve er op f^ndvoortse tlOCKey Î IUD Z,.tl.̂ .
gesproken, een rijtfe geveUjes 4 fc Amster- °f "n simpel ban-de-bomteken. D™-». „.«*,,, on w,,„.ri. •

tegen De Bunkert. Deze wedstrijd zal wor
den gehouden op neutraal terrein, te weten
in de Sporthal te Heemskerk en begint om
15.00 uur.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 20 februari: _^.
Junioren B:

88 TZB 1—Ripperda 1 15.15 u.

13.30 u.
14.30 u.

14.30 u.
12u.
12u.
12u.
12 u.

uitgest.
14u.
12 u.

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-'
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 'jn-
gaande maandag 1 maart 1971, gedurende'
een maand ter sekretarie voor een ieder ter
inzage ligt het besluit d.d. 26 januari 1971
no. 59 van Gedeputeerde Staten van- Noord-
Holland, houdende gedeeltelijke goedkeu-
ring van het bestemmingsplan 'Noordbuurt',
vastgesteld bij raadsbesluit van 24 juni
1969 nr. 7. . •

De inspekteur van de ruimtelijke ordening
en zij, die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep
instellen. • r •

Gelijke bevoegheid komt toe aan een ie-
der, die bezwaar heeft tegen de onthouding
van goedkeuring door Gedeputeerde Staten
aan een gedeelte van de bij bedoeld ba-
stemmingsplan behorende voorschriften..
Zandvoort, 15 februari 1971 „ ' '.

De burgemeester voornoemd,
A. 'NAWIJN.

. 'f i
De heer K. C. van der Mije Pzn .(wethou-
der van de bedrijven, sociale- en'kulturele
zaken) is verhinderd woensdag 24 februa-
ri spreekuur te houden. ' .

Woningbouwvereniging

..EENDRACHT MAAKT MACHT" .
te Zandvoort . <

Voor leden komen beschikbaar:
sde woning: CELSIUSSTRAAT 20
(huurprijs / 129,45 per maand),
de garage: KEESOMSTRAAT 39a
(huurprijs ƒ40,— per maand).
Schriftelijke opgaven, met vermelding van
het rangnummer, vóór a.s. dinsdagavond 7
uur, aan de sekretaris D. van Dijk, Dr. C.
A. Gerkestraat 22.

'• maaltijd In «en koaV)e

SLANK
MET

MET DE

BULLWORKER

EN U VERKRIJGT
•BINNEN KORTE TIJD
EEN VOLMAAKTE
SPIERONTWiKKELING

'De BULLWORKER verandert dunne slappe spieren
in krachtige gocdgewelfdo atletische vormen.
Uw lichaamsbouwverbetert, Uw spierkracht wordt
dagelijks groter. Duizenden mannen over de hele
wereld zijn enthousiast over de machtige resu!-
taten van de BULLWORKER.

Schrijf voor GRATIS BROCHURE naar
NEEF SPORT - Raadhuisstraat 32 - A'dam

dam aan de rotterdamse Schiedamsweg,
terwijl je toch zou verwachten, dat de 'gou-
den kiek' uit de haven of bijvoorbeeld van
de Euromast zou komen?

Vreemde zaken, die het voor een onder-
nemer in de prentbriefkaartenbusiness niet
altijd even gemakkelijk maken. En hetzelfde
geldt met bepaalde nuances voor de dia's.
Daarbij komt bijvoorbeeld dat in de grote
toeristencentra de dia-setjes het best wor-
den verkocht wanneer het pijpestelen re-
gent. Veel moeilijker gaan ze wanneer het
zonnetje schijnt omdat de toerist dan zelf
in staat is zijn dia's te maken.

'Het belangrijkste in de toeristische an-
sichtkaarten- en d'rabusiness is de fotogra-
fie. Het vereist allemaal een pndefineerbaar
soort inzicht, waarbij je in de eerste
plaats in de voetstappen van de doorsnee-
toerist moet gaan lopen', veronderstelt De
Bruijn. Hij maakt de meeste van zijn 'co-
lor cards' en 'dia-snapshots' zelf met een
superkamera — 'je kunt er zelfs een beetje
mee om een hoekje fotograferen — en een
speciale Japanse 'belichtingskomputer'.

En toch is hij geen fotograaf van huis
uit. Hij voer jaren in civiele dienst op de
schepen van de Holland-Amerika Lijn waar
hij wel wat ervaring kreeg in de verkoop
van toeristische produkten. Hij bleef uitein-
delijk in Amerika hangen en kwam daar in
dienst van Dexter Press — een van 's we-
relds grootste prentbriefkaartproducenten.
In de jaren zestig kwam hij terug naar Rot-
terdam en begon voor zichzelf. Nu doet hij
veel meer dan de groothandel — hij heeft
ook een belang in een drukkerij waar zijn
produkten worden gemaakt — in prentbrief-
kaarten alleen.

Omdat fotografie het belangrijkste is voor
een goede (kleuren) kaart, speelt het weer
bij het maken van buitenopnamen een bij-
zonder belangrijke rol. Opmerkelijk is dan Tr i_.,_4
ineens dat luchtverontreiniging het maken u Kun.»
van een goede foto al zodanig beïnvloedt
dat de heer De Bruijn er bij het maken
van zijn foto's al rekening mee moet hou-
den hoewel hij er natuurlijk niets aan kan

kwalteitsbewuster is dan je zo voor een dan|gneden van uw artl-
kaart van een kwartje — 'Nederland is het kelen onder de aandacht
goedkoopste kaartenland ter wereld', meent van het publiek wilt bren-
De Bruijn — zou verwachten. „„„ Daarvoor staat de

'Eigenlijk kun je voor kleurenluchtfoto- „ , ~~ „ . .
grafie in onze branche in Nederland nog Zandvoortse courant te

- uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar ^ge-
speld" van a tot z.

, In die sfeer genieten öook
aw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de
Zandvooztse Courant

Programma zaterdag 20 februari:
Meisjes junioren:
Leiden Al—Zandv. A1 15 u.
Alliance—Zandv. BI 15.15 u.
Zandv. C1—Rood Wit komb. 14.30 u.
Jongens junioren:
Bekerwedstrijd
Strawberries B2—Zandv. BI 14 u.
Zandv. Cl—BMHC C3 14.15 u.

Programma zondag 21 februari:
Dames senioren:
Groen Geel l—Zandvoort l 13 u.
MRHC II-Zandv. II 13 u.
Zandv. III—Strawberries II , 12 u.
Heren senioren:
Zandvoort l—Ede l 12 u.
Zandvoort II-BMHC II 14 u.
Strawberries III—Zandvoort III 12.30 u.
Rood Wit III-Zandvoort IV 12 u.
Veteranen:
Zandvoort—Gooi B 14 u.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummei
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch), fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag. 20 en zondag 21 februari:

Zr. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:

20—26 februari: . '

HALTESTRAAT APOTHEEK, Haltestraat 8,
telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

_*_.*nie*

neem
zélf muziek

op
Onze kollektle
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te namen op. de
wijze die U de
meeste mogelijk-
heden biedt.

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. / 148,-
En AFSPELERS vanaf f 89,-
en de CASS.-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK. Kerkplein
Zondag 14 februari:
Kerk: . <

10.30 uur: ds. C. F. J. Antonides; van
Terborg.

Wijkgebouw Noord: • -
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Jeugdkapel:
10.30 uur: dhr. A. J. Weermeijer.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 14 februari:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard. '

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 14 februari:

10.30 uur: ds. H. W. .Bloemhof,- n.h.'ye
Heiloo. ' .'/C

ST. AGATHA
Thema: 'GRONDHOUDING'.

Zaterdag 21 februari:
19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.

Zondag 14 februari:
9.30 uur: kapelaan J. Veldt, .m.m.v. kan-
tor-organist L. Stuifbergen.
11.30 uur: pastoor H. Kaandorp m.m.v;'
zandvoorts jongerenkoor met als "liturgie:"
'DE HINKENDE MENS'.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Zondag 14 'ebruari:
8.30 uur: pastoor H. Kaandorp.
11 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v. liturgi-
sche werkgroep.

hotel - café - restaurant

WIJK AAN ZEE - 40 meier boven zee
Riikerl AertszwegSO - tel. 02517-322

en ook:

"DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bilderdijkstraat 105 - tel. 020-183176

"HET RECHTHUIS" . UITHOORN aW
Amstel -Schans 32 - tel. 02975-1380

GEZELLIGE SPECIALITclTEIlRESTAURANTS VAN HET DIRK VAN DEN BROEK-CONCERN !_J

Radio Peetere n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5468
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 - Tel. 3618

Op woensdag 24 februari om.8 uur
zal in de Calvijnzaal de heer J. v.d.
Helm een,-lezing houden met dia's
over de,bergen, voor het Kath. Vrou-
wengllde*'

J. DIRRIX,
secr. K.V.G. '

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129



aan zet...
De partijen', die op deze plaats besproken
worden, zijn in de regel vrij'recente. Dit-
maal een uitzondering. In een onlangs aan-
geschaft boekje met een selektie partijen
van bulgaarse schakers trof ik een buiten-
gewoon interessante spaanse partij aan,
die Ik u niet-wil onthouden. De witte aan-
val leidt tot een paar leerzame matbeelden.
Karastojchev—Vukovlc, 'Balkanlade', Bel-
grado 1946

1. e2-e4, et-eS. 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. Lfl-
b5, a7-a6, 4.''Lb5-a4. Pg8-f6. 5. 0-0, Lf8-
e7, 6. Tfl-e.1, b7-b5, 7. La4-b3, d7-d6, 8.
c2-c3, Pc6-a5, 9. Lb3-c2,-c7-c5'. 10. d2-d4,
Dd8-c7, 11. Pb1-d2, 0-0, 12. Pd2-f1, c5 x
d4, 13..c3xd4, Lc8-g4, 14. Pf1-e3l, Lg4
xf3, 15. Dd1xf3, e5xd4 (De hele va-
riant is in.de theorieboeken na te slaan.
De tekstzet, verdient waarschijnlijk wel een
vraagteken.' Keres beveelt 15, ...Pc6 aan,
maar Aljechin heeft in zijn analyses bij zijn
partij tegen Fine'(Hastings 1936/'37) aan-
gegeven, dat Wit dan goed 16. d5l, Pd4,
17. Dd1, Pc2:, 18. Pc2:, a5, 19. Ld2 be-
nevens Tel kan spelen) 16. Pe3-f5, Dc7x
c2, 17. Pf5xe7+, Kg8-h8,'18. Lc1-g5 (Al-
jechin gaf hier 18. Pf5 aan, maar ook de
tekstzet blijkt sterk te zijn) 18. ...Pf6-d7
(De terugtocht 18. ...Pe8 gaf Wit gelegen-
heid tot 19. e5!) 19. Df3-f5, Pd7-e5? (Ver-
liest vrij geforceerd). De Bulgaar Ivanov
heeft op 19. ...Dc5 de weerlegging 20. e5l
Pe5:, 21. b4!, Db4:, 22. Lf6, Pg6, 23.
Pd5, Dc5, 24. Lg7:+, Kg7:, 25. Df6+, Kh6,
26. Te4! en mat aangegeven. Deze variant
klopt echter niet: ten eerste is het geen
mat en ten tweede kan Zwart heel goed
25. ...Kg8! spelen. Ik geloof, dat Wit met
23. Dg5 (i.p.v. 23. Pd5) toch winnen kan,
b.v. 23. ...Dc5, 24. Lg7:+, etc., of 23. ...
Tfe8 of Tae8, 24. Lg7:+, Kg7:, 25'. Pf5+,
Kg8, 26. Tebl, Dc5, 27. Df6 benevens
Ph6. Aan andere zetten dan 19. ...Dc5
gaat Ivanov voorbij. Misschien is 19. ...
Tad8 nog een verdedigingsmogelijkheid. Ik
heb althans geen direkte weerlegging kun-
nen vinden; op 20. Pd5 is f6 goed en 20.
Tac1, Db2: is bepaald onduidelijk) Zie dia-
gram

a b c. d e f

20. Lg5-f6!l (Fraai en winnend. De loper
is uiteraard taboe en er dreigt 21. Lg7:+,
Kg7:, 22. Dg5+, Pg6, 23. Pf5+, Kg8, 24.
Df6 en mat. De parade 20. ...h6 wordt met
21. Dh5, Kh7, 22. Pf5 benevens Lg7: be-
antwoord) 20. ...Pe5-g6, 21. Df5-g5, Tf8-
b8 (Er moest iets aan het dreigende in-
slaan op g7, gevolgd door een paardschaak
op f5 en mat, gedaan worden. Maar pok
het wegtrekken van de toren helpt niet)
22. Tal-cl, Dc2xb2, .23. Tc1-c7, Tfa8-g8
(Of 23. ... Tb7, 24. Pg6:+, hg6:, 25. Dh6n-
en mat. Let op de nieuwe matbeelden, die
met de toren op de 7e rij hun intrede heb-
ben gedaan!) 24. Pe7 x g6-t-, f7 x g6, 25.
Dg5-h6! en Zwart gaf op. Mat is niet te
vermijden. , .
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
Het afbuigende verkeer mag liet recht-
dporgaande verkeer op dezelfde weg
niet hinderen. Ook de voetganger nief !

teetaanger
gaafvoor.

Hjjgaarôpde-
zèifdev, '

. . _ «.». de tram vormr
een uitzondering.' Hij gaat als af -
buigend verkeer «5ór het rechtdoor
gaande verkeer ~~~
op dezelfde weg,

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TO1

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Zoekt u leuk en afwisselend werk op een gezellig en klein kantoor?
Kom dan gerust eens bij ons informeren.
'Voor het komende seizoen hebben wij weer volop werk voor een

die ook wel eens wat anders wil dan typen.
Wij bouwen en verkopen luxueuse tweede woningen.
Elke klant is onze koning. En deze koning belt veel op, wil mondeling en
schriftelijk alle mogelijke en onmogelijke inlichtingen.
Steno is daarom wel erg gemakkelijk maar niet beslist noodzakelijk.
Wanneer de drukte van dit seizoen weer voorbij is en u heeft het bij ons
best naar uw zin dan bestaat ook de mogelijkheid bij ons te 'over-
winteren'.

Voelt u er iets voor? Maak dan telefonisch even een afspraak met ons,
zodat wij u alles over deze zelfstandige baan kunnen vertellen.
SUNCLASS BUNGALOWS, Bouwes Palace, Zandvoort,
tel. 02507-3404/2100.

Tennisclub ZAND VOORT
Kan voor komend seizoen (aanvang 1 april) nog
nieuwe leden inschrijven. "•
Ruime speelgelegenheid, ook 's ochtends op kom-
pleks nabij Kennemer Golfclub.
Inlichtingen en aanmelding bij:
Dhr. Chr. J. Nusink, Gen. Spoorlaan 16, Aerden-
hout, tel. 023 • 240425 of dhr. B. O. R. Alvenaar,
Kostverlorenstr. 48, Zandvoort, tel. 02507 - 2923.

LK
Voor fouten in telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
f 1300,- voor f 595,-; of
1 x f 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

~o<^>;v ^V1
\\\v^7/

HOOFPPIJN POEPERS
HELPEN

l

Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, tel.
02520- 15116.

Auto- verhuurbedrijf
'ZANDVOORT'

Shelle Ouick Service
All Risks verhuur
Garage: Shell Station. Bre-
derodestr., hk. dr. Schaep-
manstraat, tel. 4580.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Familiedrukwerk

Hulp gevr. in gezin 2 pers. RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
2 ocht. p.w., loon ƒ4,50 Oranjestraat en Zeestraat
per uur. Mevr. Prins, Van Tni o/iox rk „ „ ooeni
Galenstraat 7, tel. 4980. TeL 2424 &*•*• 336°5-

Te koop gevr.: klein 1-pers.
ijskastje. Tel. 5711.

DRUKKERIJ OUDT , _ ,
.In Zandv. gevr. voor 3 pers.

v/h Gertenbachs Drukkerij '"..Juni: keurig gemeubil.
vrije woning. Br. ond. nr.

Achterweg l, telefoon 21S6 '301 bur. Zandv. Crt.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
MIELE WASSALON

WASUNIE
Haltestraat 63b .

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Abonneert U
op de

Zandvoortse
Courant

Zandvoort-Noord *
Zeer ruim woonhuis te koop;,
aangeb. Uitmuntende staat '.
van onderhoud. Voorzien
van c.v.,' luxe keuk., diverse
betimmeringen. Ind.: kamer
en suite, 3 sip.k., douche,
gr. zolder met vaste trap.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66. tel. 2715.

Jongeman, 19 jr., zoekt
zolderkamertje m. 5 warme
maaltijden p.w. en wasgele-
genheid. Br. ond. nr. 1302
bur. Zandv. Crt.

Klein schildersbedrijf kan
weer buitenwerk aannemen.
Vrijblijvend prijsopgave,
goede referenties. Telefoon
0 2 3 - 3 1 53 12.

Wie heeft op dinsdag 16
febr. een zwarte nappa da-
meshandschoen gevonden
bij bushalte Gerkestraat.
Terug te bez. Gerkestraat
97zwart.

WEBER's schoonmaakbe-
drijf vraagt mnl. hulp voor
de avonduren. Boerlagestr.
2, tel. 4090.

Te koop: 10 speelfilms, 8
mm, ƒ 85,-. Telefoon 070-
652405 of 111097.

Te koop: petroleumkachel,
haard model. Van Lennep-
weg 51/6. tel. 4464.

Te'koop: grammofoonplaten,
talenkursussen Frans, Duits,
Engels, Spaans en Italiaans,
geh. kompl. z.g.a.n. ƒ25,--
per kursus. Telefoon 070- •
652405 of 111097.

Te koop aangeb. wegens
verhuizing: z.g.a.n. home-
trainer, tv., Ie en 2e net +
antenne en aquarium met
vissen + toebeh. Haltestr.
71 a soust., liefst tussen 5
en 6 uur.

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up - Veilig-
heidsinspektie • occasions.

Te koop gevraagd:
enige huizen of flats in ver-
schillende prijsklasse.
Aangeboden: enkele nieuw-
bouwflats aan zee. Nog de-
ze zomer te aanvaarden.
Prijzen van f 47.200,— tot
ƒ 74.500,—; hypotheek tot
90% aanwezig.
Makelaar 'O.g. J. KROESE,
Brederodestraat 116, Zand-
voort, telefoon 3244.

Te koop: 'Austin Glider, bj.
'64 met roldak, f 650,—.
Tel. 2199. v. Stolbergweg
9, na 19 iuur.

Te koop aangeb.: z.g.a.n.
2'branders, aardgas en een
jalouzie ladenkast. Hoge-
weg 4*1, tel. 3306.

'i i ,_,_
i i < t \
Wie heeft: er verdriet? ~•
Aankomen lopen, blauw-gr.
katertje. Marisstraat 9 of
tel. 5902.

Gevr.: net meisje, in de huis-
houding, beslist'betrouwb.
met kinderen, hoog loon.
van ma. t/m vrijdag van
9-5.30 uur. Tel.' 5033.

Mol:

SLANK

me

delihaaltijd In een koekje:

Adverteert in deze courant/

Kinderhuis Groot-Kijkduin
DR. SMITSTRAAT 7 - TELEFOON 2697

In ons kinderhuis is plaats voor één of twee
HULP(EN) in de huishoudelijke dienst.
Werktijden in overleg. Goede salarisregeling.
Sollicitaties aan de direktie,

De keuken van

Hotel Restaurant SONNEWENDE
te Zandvoort aan de duinen bij Friedhoffplein
(parkeerterrein Zuid), tel. 02507-3088, is weer
open (behalve maandag).
Weet U het nog van vorig jaar? t

Gezellige menu'tjes vanaf ƒ 7,—. kLage wijnprij-
zen. Ook aan de kinderen is gedacht.

Laat U maar weer eens verwennen !

N.V. HERINGA & WUIRICH
TECHNISCHE HANDELSMAATSCHAPPIJ
Zijlweg 133 - Haarlem - Telefoon 31 92 19

zoekt wegens verdergaande uitbreiding van
haar afdeling gas- -en oliebranders

servicemonteurs
electriciens
leerling bankwerkers

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk aan
bovengenoemd adres of 's avonds J. Hoo-
gendijk, Brederodestraat 3, Zandvoort, tel.
02507 • 3090.

muziek
om (niet)
stilte
staan
Populaire platen
waar U plezier aan
zult beleven. Een
verscheidenheid
succesnummers

; van de bekendste
artiesten.

S H I R L E Y B A S S E Y
OP DE PLAAT, ƒ 10,-!
en alle Carnavalshits van dit jaar!
U weet wel, die CARNAVALSKNALLERS
en natuurlijk die LP van SHIRLEY BASSEY
nog'voor f 10,—

Radio Peefers n.v.
Passage 11 — Zandvoort-— Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3613
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

ALLE VERZEKERINGEN • AUTOFINANCIERING

MEVR. A. M. FOLKÉRS-STRUVË
THORBECKESTRAAT 17 TELEFOON 3283

Uw nieuw verzekeringsbewijs plus bromfietsplaat-'
je liggen voor u klaar.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U hat In de Stationsstraat f B kunt kopen

W I J N H A N D E L

VAN
DEURSEN

KERKSTRAAT 12A
Telefoon 2532
ZANDVOORT

SANDEMAN
SHERRY

6.30

ALEDO
SHERRY
per fles

3.95
per 3 flessen

10.75

COGNAC
BISQUIT

vanaf
13,95

CINZANO
per liter

5.95

PERNOD
per fles
14.25

HAIG
WHISKY

14.25

D.O.M.
BÉNÉDICTINE

16.95

DRAMBUIE
16.95

CORDON
GIN
14.75

NEGRITA
RUM
11.95

BACARDI
14.95

WHITE
LABEL

WHISKY
13,95

LEGNER
JONGE

JENEVER
9.15

OUDE
JENEVER

9.35

VIEUX
9.35

CITROEN
JENEVER

8.35

CITROEN
BRANDEWIJN

7.35

De slijterij
met een

enorme sortering
dranken.

" Bezorgt
zonder extra kosten

• aan huis!



een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 xd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk, Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote
kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

lndustifcj-l«r»eln Cruquius b!] Heemstede;
telefoon 023-280151/288152(4 lijnon)
Spurmweg 75. postbus 155, Heemstede,

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Schilders-

H.C. v.
Telefoon 2638

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doa h« zelf afdrilng

V.rf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206, .

WasautQinaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon C023) 320423.

Voor echt lekker smullen
vlees en vleeswaren van

u it<; E ir s
HALTESTRAAT 3

EXTRA AANBEVOLEN

500 gram varkensfrikando
500 gram varkensrollade
500 gram rosbief
750 gram varkenskarbonade

- de

4.98
«. «*„u 4.98

4.98

150 gram

GEBRADEN

ROSBIEF

f.69

150 gram
GEBRADEN
VARKENS-
FRIKANDO

f.69

200 gram

FILET

AMERICAIN

f.79

WEEKENDREKLAME:

100 gram HAM en
100 gr. LEVERKAAS

s a m e n

f.29

DINSDAGS :
750 gram pracht
runderlappen 4,48
Panklare schnitzels,

100 gram 90 cent

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
vleesgehakt 1,89
extra lekker l
3 slavinken 1,09
3 hamburgers 1,09
3frikandellen 1.09

DONDERDAG:

250 gr. bief tartaar ....1,98
750 gr. magere
lappen 5,98
250 gram
rauwe lever 98 et

VLEESSALADE 200 gram 98 cent
EIGEN FABRIKAAT WERKELIJK EEN DELICATESSE

500 gr. pracht
runderlappen ..
500 gr. fijne
riblappen
500 gr. magere
lannen ...

500 gram
bieflappen ......

.3,23

. 4,28

4,48

.4,75

500 gram
schouderkarb.

ribkarbonade ..

500 gram
haaskarbonade

3,20

.3,98

4,28

500 gram
lamlappen 4,48
300 gram doorregen
i/arkenslappen 2,48
500 gram
ossestaart 1,79

500 gr. kalfs- of
rundertona 3,50

500 gram
lamsbout

500 gram
lamslappen

500 gram mager
lamspoulet

4,4R

3,98

3.88

VOOR IEDERE KLANT: één pot JAM 0,79
if een blik DOPERWTEN 0,79

Knap nu uw kamer op met behang van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

i ~7r E- van d®1" Linden
" S INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN :
Vloerbedekkingen - Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte l
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,95.

Maak een telefonische afspraak met

HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566.

Behandeling In prlvé-sfeer. .

Boehoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN

ikker
Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage
Elektrische ontharing
Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes)
Manicuren - Lichaamsmassage • Speciale
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Dépositaire van Binella, een produkt van
Ciba A.G. • Zwitserland.

Uw plaats was gereserveerd!

'n concert
bij U
thuis..1

Radio Peeters n.v.
Passag» 11 — Zandvoort — Tel. 5468
HalUstraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek

De nieuwste Japanse hi-fi stereo installa-
ties in onze zaak.
Voor normale menselijke prijzen.
Kom maar kijken op de Passage.

Kijken kost niets l

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11
Zandvoort

Tel. 6531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend (jood en
ascurantièn.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

\
2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Polltla

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)242212 Garage Flinterman, Ztfnd-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn..
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rljks
straatweg 122, Haarlem

RECHTOOTOR-OP DEZElFpEWEl-GASTVOOR
Heh afbuigende verkeer mag hél- rechWoor-
gaande verkeer op dezelfde weg riet hin-
<feren.0ok de voehganger hiel-!!!

fiehserenvoefganger
gaan voor Zij gaa n op
dezelfde weg rechtdoor

MAAR...

De hom vorm!- een uil-zondering! Hij
goal-als afbuigend verkeer vóór hel-
recMdootgoande verkeer op dezelHe WKI

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135
V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

HQOF&EBBÜ
MVRIJ
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ZAHDYODRTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

aktiegroep logos
wijst algemene volkstelling 1971
van de hand
De aktiegroep Logos wijst de aan het eltnd
van deze week te houden algemene-volks-
telling van de hand. De voornaamste b»-
zwaren tegen de telling zijn volgens Logos
het gebrek aan anonimiteit, de wettelijk»
strafbepaling voor het 'niet- of niet-volledig
en naar waarheid invullen van de vragen en
de volkstellingwet, waardoor het de regering
mogelijk Is zonder toestemming van de
volksvertegenwoordiging ongelimiteerd vra-
gen te stellen aan de burgerij. Dit verklaar-s
de de aktiegroep tijdens de donderdag-
avond In het NPB-gebouw aan de Brug-
straat gehouden openbare meeting.

Volgens Logos; dat in principe niet tegian
een volkstelling is, is het heel goed mof je-
lijk een telling uit te voeren zonder -p'er-
soonsregistratie en zonder justitiële dwatng-
maatregelen. De huidige volkstellingswet,
die bijna honderd jaar oud is, zou moet en
worden gewijzigd en bij de thans bestaan.de
situatie aangepast. Bovendien zou deze wet
de anonimiteit en de vrijheid van iede re
burger wel of niet aan de telling deel'.te
nemen moeten waarborgen en grenzen sttil-
len aan de aard en omvang van de vragem.

Logos kan het nut van een volkstelling
voor ekonomische- en maatechappeliJKe
planning op lange termijn onderschrijven,
maar dan moet dit ook duidelijk in opzet
en uitvoering van de telling .-tot uiting ko-
men. Bij de huidige opzet wordt de schijn
gewekt dat het om méér gaat dan zaken
van materiële aard, aldus Logos. Die schijn
wordt nog versterkt door/het gebrek aan
informatie van de zijde van 'de regering.

Een van de aanwezigen noemde de wijze •
waarop de overheid met de/voorlichting in-
zake de volkstelling 'manipuleerde', zelfs
Kamerleden hebben 'moeitei de regering te
bewegen tot duldelijkheidT 'ronduit schanda-
lig'. Het kabinet De Jong. heeft hier een
kans gemist het hoe, wat 'en waarom van
deze volkstelling uit de doeken te doen en
daardoor twijfel laten bestaéin over de ach-
tergrond van deze telling.

Voor de gedachtenwisseling van Logos
over de a.s. volkstelling werden enkele me-
dedelingen gedaan over het in Zandvoort
te stichten jeugdcentrum. Momenteel wordt
door een werkgroep — waarin Logos en

. Stijoza met een gelijk aantal leden zitting '
hebben — de mogelijkheid onderzocht van
de aankoop van Klein Kijkduin aan de Kost-
verlorenstraat voor het 'onderbrengen van
genoemd centrum.

Het is, verklaarde een woordvoerder van
de werkgroep, thans zaak zo spoedig moge-
lijk een stichtingsbestuur in het leven' te
roepen om het centrum te realiseren. .De
werkgroep is momenteel bezig met het sa-
menstellen van een rapport over de opzet
van het projekt. Wanneer dit rapport .ge-
reed is zal het in de openbaarheid worden

• gebracht en ter diskussie gesteld.
De door de Logos-werkgroep milieubeheer

voorgenomen schoonmaakaktie op het birr-
nenterrein van het circuit ontmoette enkele
bedenkingen. Het op de Logos-bijeenkomst
aanwezige pvda-raadslid Van der Moolen
vond dat men 'met deze aktie 'te veel vuil
op de vork nam'. Is het niet mogelijk,
vroeg hij zich af, een meer bescheiden
(vuil)projekt aan te pakken? Bovendien
vreesde hij moeilijkheden met de pachters
van de teellandjes. 'Dat zijn geen gemakke-
lijke jongens', volgens de heer Van der-
Moolen.

De kontaktman van de werkgroep milieu-
beheer maakte duidelijk dat de aktie niet:
gericht was tegen de pachters, maar tegem
de verontreiniging van voetpaden en duinen.
De werkgroep tracht voor deze aktie me_de-
werking te krijgen van de gemeentelijke'
dienst van pw. Mocht dit niet lukken dan
wil men het binnenterrein op symbolische
wijze reinigen. B.v. door het organiseren
van een demonstratieve optocht door tiet
terrein, waaraan iedereen kan deelnemen.
Het gaat er uiteindelijk om, aldus de werk-
groep milieubeheer, de aandacht van'tie in-
woners van Zandvoort te vestigen op de
noodzaak van een goed milieubeheer. '

Hierop inhakend bracht een der aanwezi-
gen op de Logos-meeting het miljeuvraag-
stuk van lokaal op landelijk niveau en dook
symbolisch in de smeerpijp van Oost-Gro-
ningen naar de Waddenzee. Het beleid in
deze kwestie noemde hij 'n triest voorbeeld
van de manier waarop de overheid bezig
is de belangen van ons leefklimaat te be-
hartigen. Die behartiging, aldus spreker,
komt er op neer dat de argumenten van
biologen en andere milieudeskundigen een-
voudig van tafel worden geschoven, terwille
van de ekonomische belangen. De door
minister Bakker van Verkeer en Waterstaat •
als geruststellend bedoelde uitspraken over
de aanleg van de smeerpijp, vervolgde spre-
ker, getuigen van een onvoorstelbare lucht-
hartigheid en onverschilligheid t.a.v. het
milieuvraagstuk. Terwijl het gebruik van de
smeerpijp door deskundigen fataal wordt
geacht voor de Waddenzee, ''ziet de be-
windsman kansen voor 'nieuw leven'
in het • betrokken gebied. Als enige moge-
lijkheid tegen het milieubederf een dam op
te werpen zag spreker het verschaffen van

zoveel mogelijk kritische informatie op de
.scholen en via de kommunikatiemedia.

Het stembusadvies — een van de laatste
onderwerpen op de Logos-meeting —
bracht nogal wat tongen in beweging. Ver-
scheidene jongeren verklaarden zich vier-
kant tegen het geven van een politiek ad-
vies. Zij wilden dit advies beperken tot een"
opro'ep aan de kiezers van Zandvoort om

bij de a.s. Kamerverkiezingen in grote ge-
-tale naar de stembus te gaan.

Anderen waren van oordeel dat de bui-
tenwacht iets meer van Logos verwacht dan
een oproep om te gaan stemmen. Tot een
duidelijke uitspraak kwam men niet — wél
waren de aanwezigen van mening dat het
radikale element onvoldoende in ons parle-
ment is vertegenwoordigd. Dat komt in feite
neer op een stembusadvies, merkte een der
aanwezigen op.

Tenslotte werd besloten op deze kwestie
nog voor de a.s. verkiezingen terug te ko-
men. Dan zal Logos beslissen of men wel
of niet een stembusadvies zal uitbrengen
aan de zandvoortse kiezers. Aan het slot
van de bijeenkomst werd nog meegedeeld
dat op zaterdag 27 februari a.s. door de
aktiegroep een tweede feestavond wordt ge-
organiseerd in' het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat.

't r>wfe V&to
In navolgirtu van Sinterklaas, die, enkele
ma.-anderr geleden moeizaam de .rap naar
he<i bordes van het Gemeentehuis beklom
met een circuit van suikergoed en marse-
pein als v'erjaarsgeschenk, heeft prins Buus
IV van sp>ort tot Duysterschart de ingeze-
tenen van Zandvoort ingeprent waaraan hun
woonstee zijn nationale en internationale
faam wel te danken heeft. Nee, niet aan
strand, zee t en duin, zoals een enkeling m
zijn onschu lW wellicht nog mocht denken,
maar aan c Ie autosport en het circuit. '

Afgelopen t zaterdag heeft prins karnaval
dat nog eet is nadrukkelijk willen onderstre-
pen door t *midden van uMIaatgassen en
openstaande knalpotten zijn entree m net
centrum van de badplaats, te maken. Het
buitengebeur •en var.^ de kannavasvienng 71
stond vrijwol gehee'l '" h"t t,eken Vian,«np
racesport. \ fan een Carnavaleske en leut ge
persiflage was geen sprake het was alle-
maal bitter e ernst. De' toeschouwers langs
de roete \ werdevi er ir.'«t h.un neus opge-
drukt. '

Na het défilé' van het' meftW*"1?, ™"
de op hè t bordes verz amei'de autoriteiten
en karnav als-or ganisatore -n w;nd de officie e
begroetinr j van prins Bui te plaats door bur-
gemeeste r A. ' Nawijn. De ontvangst van het
karnavals gezel schap werd . gevc'lgd door een
allegoris' ;he c .ptocht waa raan -werd deelge-
nomen d .oor d ,e reeds gesi ignaleorde voertui-
gen, eer/, aan tal als kaboi 'Jters, indianen en

sprookjesfiguren uitgedoste kinderen en di-
verse muziekkorpsen. Uilschieter van de op-
tocht vonden wij een reusachtige ligstoel,
kompleet met baldakijn. Een klein beetje
badplaats is Zandvoort altijd nog wel en dit
werd op vindingrijke wijze gesymboliseerd.

Fotograaf Frans Nieuwenburg maakte van
de ligstoel van De Sandy Hill bovenstaand
plaatje.

In de avonduren vond in hotel Bouwes
aan de kop van de Kerkstraat het traditio-
nele gekostumeerde karnavalsbal plaats, dat
tot zondagmorgen duurde. Zondagmiddag
werd het karnaval besloten met een muzi-
kale show van het wieringer trompetters-
korps op de Grote Krocht, het startschot
van prins Buus voor de strandloop '71 en
het optreden van radio- en t.v.-artiesten
voor de bewoners van het revaljdatiecen-
trum voor zwaar lichamelijk gehandicapten
aan de Zandvoortselaan.

Afgezien van een kleine groep enthousias-
te karnavalsvierders door dik en dun, kan
tot op heden niet worden gezegd dat de
bevolking van Zandvoort warm loopt voor
het plaatselijk karnaval. Ondanks de niet
geringe inspanning van de organisatoren bij
voorbereiding en uitvoering van de uit het
zuiden geïmporteerde leut, blijken de inge-
zetenen niet van zins de feesthoed uit het
buffet te halen. Zandvoort valt nog steeds
niet achterover van het karnaval.

zvm
versloeg
koploper
ovvo
Ongeveer 1200 toeschouwers waren eergls-
teren getuige van de 1 — O overwinning van
Zandvoortmeeuwen op de koploper In de
kompetitie van hoofdklasse A, het amster-
damse OVVO.
In de 40e minuut van de eerste helft scoor-
de Raymond Keuning het winnende doelpunt
met een laag en formidabel hard schot. De
ZVM-aanhang op de overdekte zittrlbune
rees als één man overeind om het resultaat
met een flink applaus te belonen.

Vrijwel direkt na het beginsignaal van de
arbiter trok de voorhoede van de geel-blau-
wen ten aanval en bracht het aanvalstrio
Gerard Koper, Arend Stobbelaar en Richard
Bruljnzeel de verdediging van de bezoekers
uit de hoofdstad danig in het nauw. Na een
kwartier spelen wisten de amsterdammers
zich aan de druk van de kustbewoners te
ontworstelen en begonnen keeper Henk Bos
het vuur na aan de schenen te leggen. Bos
liet zich echter niet van de wijs brengen en
gaf de gasten geen schijn van kans op een
doelpunt. Aan het slot van de eerste helft
drong Zandv.m. de bezoekers opnieuw in de
verdediging en plukte vijf minuten voor het
ingaan van de rust Raymond Keuning de
zoete vruchten voor zijn klup. Met een voor
de OVVO-Keeper onhoudbaar schot knalde
hij het leer in het net, 1 — 0.

In de tweede helft waren de gasten en
de gastheren afwisselend in de aanval en
verdediging. Zandv.m. viel in de slotfase
van de ontmoeting enigszins terug, waar-
door de voorhoede van de bezoekers meer
kansen kreeg de verdediging van de~~thuis-
klup onder schot te nemen. De defensie
van Zandv.m., versterkt met spelers van de

- miiddenliriie- en de voorhoede,- zette zich
schrap tegen de opdringende aanvalslinie
van de gasten. In de laatste minuten van de
wedstrijd trok vrijwel het gehele OVVO-
team naar voren om de gelijkmaker in de
wacht te slepen. Zandv.m. doorstond de
slotaanval van de amsterdammers en hield
de zege in eigen huis.
Hier volgen de resultaten van de overige
in de eerste klasse A gespeelde wedstrij-
den en de ranglijst van de kompetitie:
ZVV— Hollandia 0-3 (0-1) Pietersz 0-1.
Van der Beek 0-2 en 0-3.
Stormvogels — SDW 1-2 (0-0) Hamel 0-1.
Bisschot (strafschop) 0-2. Swart 1-2.
Rood Wit A— DCG 1-1 (1-1) Bosma 0-1.
Slagter 1-1.
Spartaan — Alkmaarse Boys 3-1 (0-1) Ja-
ger 0-1. Heysteeg 1-1. Perlee 2-1 en 3-1.
OVVO 15 21 Zandv.m. 15 15
SDW 15 21 Rood Wit A 15 13
DCG 15 19 Alkm. Boys 15 11
uithoorn 14 16 Hollandia 15 11
Spartaan 15 16 Stormvog. 15 10

' 15 16 AFC 14 9

RUUD DE VOS
WINNAAR
VAN 5e STRANDLOOP
De tvijfde door onze plaatsgenoot en oud-
wielrenner Klaas Koper in samenwerking
met' de wielrenvereniging Olympia uit Am-
sterdam georganiseerde strandloop is een
welverdiende zege geworden voor de 22-ja-
rige Ruud de Vos uit Castricum. Aan de
strandloop namen ongeveer duizend lopers
deel. De uitslagen luiden als volgt:
1. R. de Vos, Castricum, de 8 km in 29.30;
2. L. Vink, A'dam; 3. Van Marrewijk,
Kwintsheul; 4. L. Borsboom, Woerden; 5.
P. van Schie, Kwintsheul; 6. J. v.d. Berg,
Haarlem; 7. P. Joppe, Hoogwoud; 8. J. Kos-
ter, Alphen a.d. Rijn; 9. P. van Denzen,
Lisse; 10. J. van Dieren, Amsterdam.

'Duco van Ommen uit Alphen aan de Rijn
won voor de tweede keer de jeugdloop in
Zandvoort. Tweede werd A. ten Wolde
(Bloemendaal). derde J. Geleijnse (Hille-
gom), vierde Th. van Geldorp (Santpoort)
en vijfde P. Vinken (Haarlem).

De 41-jarige amsterdammer Piet van Al-
phen was weer eens de snelste veteraan.
Tweede was J. Vergeer (Boskoop) en derde
A. Vuyk (Amsterdam). De 62-jarige haar-
lemmer Anton Kluyskens werd 18e en de
drie jaar oudere August Zeegers — eens
heel bekend atleet en in 1924 al eens triom-
fator] van een veldloop in Zandvoort —
kwam als 23ste binnen.

KWART EEUW
POSTBEAMBTE
Gisteren vierde de heer J. van Soolingen
zijn 25-jarig jubileum als beambte bij de
posterijen. In de middaguren werd hij in zijn
woning aan de Zr. Dina Brondersstraat door
zijn kollega's en de direkteur van het PTT-
kantoor Zandvoort gehuldigd. Namens de
leiding van het bedrijf overhandigde de di-
rekteur een bedrag onder couvert. -Van zijn
kollega's ontving de jubilaris eveneens een
geschenk,

Bij de huldiging was een vertegenwoordi-
ger van de vakbond, waarvan de heer Van
Soolingen lid is, aanwezig.



toerisme is goed
voor de spoorwegen
Van de totale Inkomsten van de Nederland-
se Spoorwegen komt op het ogenblik 15
percent uit het toerisme In de meest ultge-
breide zin van het woord. Dat gaat dan om
een bedrag van vijftig miljoen gulden. Vijftig
miljoen gulden verdiend aan een 'kosteloze
klant', want de stations staan er, de treinen
rijden en de lege plaatsen zitten er In. Er
is alleen fantasie nodig om daar gebruik van
te maken.

Een voorbeeld hiervan vormen de tiener-
toerkaarten. Van 1962 af was het aantal
achtdaagse abonnementen (waarmee onbe-
perkt per trein door Nederland kan worden
gereisd) in 1968 gestegen tot tachtigdui-
zend. Bij analyse bleek, dat tienduizend van
die abonnementen gebruikt werden door de
jeugd v?n 15 tot 20 jaar. Tieners, anderhalf-
miljoen man sterk in Nederland.

Tieners met veel vrije tijd en met zin voor
zo maar rondtrekken. Voor die groep werd
een speciaal abonnement ingevoerd, alleen
de zomermaanden geldig en tegen de halve
prijs. In 1969 maakten al tachtigduizend
tieners van dit abonnement gebruik; in 1970
waren het er 150.000. Bij een enquête ver-
klaarde 55 percent zonder dat abonnement
niet met de trein op vakantie te zijn ge-
gaan.

Het marktonderzoek van de NS richt zich
meer dan ooit op wat genoemd wordt het
'lustvervoer', het vervoer verband houdend
met ontspanning. Dit vervoer kan namelijk
worden gestimuleerd. Dat dan in tegenstel-
ling met het 'must-vervoer', het vervoer van
passagiers, die wel móeten reizen voor werk
en zaken. Voor die groep is een vervoersap-
paraat opgezet, dat door een andere groep
'gratis' kan worden gebruikt.

Lege treinplaatsen kunnen dus gevuld
door toeristen. En nu is de filosofie dat re-
kreatie een mentale zaak is, zodat er een
onverzadigbare markt voor bestaat. Daar
zijn cijfers van als bewijs. Als het inkomen
met tien percent stijgt, blijken de uitgaven
voor toeristische doeleinden met 16 tot 18
percent omhoog te gaan. Het belang van
rekreëren en bijladen van de geestelijke en
lichamelijke motor, wordt steeds duidelij-
ker.

De NS hebben zich aanvankelijk vooral
op het binnenlandse toerisme geworpen.
Om te beginnen hadden de reisbureaus er
niet veel belangstelling voor. Bovendien be-
schikten de NS als enige over een altijd
werkend vervoerapparaat — de trein —
en hadden ze het grootste aantal verkoop-
punten — de 300 stations — ter beschik-
king.
. _De, vyind ging bovendien uit een gunsti-
ge toeristische hoek waaien, omdat steeds
meer belangstelling aan het groeien is voor
het eigen land. Omdat ook die belangstel-
ling zich uitbreidt over het hele jaar. Voor
de gekombineerde trein/wandeltochten bij-

voorbeeld — in 1970 ruim 35 duizend lief-
hebbers — bestaat de grootste belangstel-
ling in voor- en najaar.

Ook is de 'tweede vakantie' in opkomst.
Goedkoper van opzet dan de 'grote vakan-
tie' en dichterbij huis ook, omdat er minder
tijd voor is. In toeristisch gezien vroeger on-
gebruikte perioden, stille tijden, die nu met
graagte lonend worden gemaakt.

En deze ontwikkeling schonk leven aan
wat de NS noemen, de 'minitrips', in 1970
al twintig percent meer dan het jaar daar-
voor. Met voor een aantal hotels in toeris-
tenstreken uiterst welkome gevolgen. In die
hotels kan de eksploitatie nu ook doorgaan
in het vroeger stille seizoen; de werkbasis
wordt aanmerkelijk sterker.

De fantasie, nodig om zoveel mogelijk,
nieuwe bronnen in het toeristische veld aan
te boren, bestaat bij de NS stellig. Tiener-
kaarten en minitrips, maar ook de 65-plus-
kaarten voor bejaarden, de dagabonnemen-
ten, de trein/wandeltochten, de trein/toe-
gangbiljetten voor bijzondere gebeurtenjs-
sen, het indoor-toerisme met snippertrips,
avond- en weekeindretpurs en als nieuwe
mogelijkheid de trein/fietstochten.

Er worden nu ervaringen opgedaan met
een treinreis naar het station Hulshorst op
de Veluwe, waar de treinreiziger voor een
hele dag gratis een fiets krijgt. Hij kan bo-
vendien kiezen uit vijf door de ANWB uit-
gezette toeristische fietsroutes van verschil-

lende lengte. De belangstelling groeit duide-
lijk.

Zodat bij de NS al verdere wordt geke-
ken. 'Over vijf jaar is Drente de fietsprp-
vincie van Nederland, We zouden dan in
Assen en Bellen bijvoorbeeld fietsdepots
van duizend stuks moeten hebben'. Alleen
die fietsdepots zijn nodig; de treinen rijden
toch wel. i

Misschien ook een beetje fantasie van de
lokale VVV's. Zoals — om een voorbeeld
te geven — in het twentse Ootmarsum.
Daar werd gretig ingehaakt op het NS-ini-
tiatief; partikulieren — tot de burgemees-
ter toe — stelden hun eigen fietsen beschik-
baar. Er werden huifkartochten georgani-
seerd voor de gasten en het braden van
een os aan het spit is een nieuwe attrak-
tie geworden. , «•*Sflrtfi

In deze hele sfeer van een 'ekstra vakan-
tie' liggen ook de lange weekeinden in het
buitenland. Soms ook geboren uit nood-
zaak. Zo liepen de minitrips naar Middel-
burg zo goed, dat daar en in de omgeving
amper nog behoorlijk logies te krijgen was.
Dus werd uitgekeken naar Knokke.

Londen, Parijs, Brussel en Gothenburg
zijn nu per dienstregeling bereikbaar. Een
winterweekeinde in het Sauerland-is voor
een voorzichtige skiër heel simpel. De Ar-
dennen liggen naast de deur. Het lustver-
voer moet alleen maar worden geprikkeld.

Om het volgens de harde ekonomen van
de NS eens te stellen: 'het in het rekrea-
tjepakket brengen van vervoersoverproduk-
tie is aantrekkelijk. Aantrekkelijker dan het
ondernemen van speciaal daarop gerichte
produktie'. Dat betekent dat het lonender
is lege plaatsen in een rijdende trein te ver-
kopen dan een speciale trein te laten lo-
pen. En dan is ook de toerist goedkoper
uit.

bestuur en fraktie kvp
verwerpt vvd voorstel
tot instelling van wijkraden
Evenals de pvda zal de kvp geen medewer-
king verlenen aan het initiatiefvoorstel van
de wd om nog dit jaar wijkraden in Zand-
voort in het leven te roepen.

Het bestuur van de afd. Zandvoort van de
kvp en de leden van de fraktie van deze
partij in de gemeenteraad zijn van mening
dat men bij het sociale opbouwwerk in
Zandvoort met diverse belangengroepen re-
kening dient te houden, waarbij de kvp o.m.
denkt aan jeugd-, sport- en wijkraden; be-
jaarden- en gezondheidszorg; middenstands-
organisaties, etc., etc..De kvp deelt dit me-
de in een schrijven aan de leden van de
zandvoortse gemeenteraad.

Het afdelingsbestuur wijst in zijn adres
op het kvp-programma, waarin wordt ge-
steld dat het sociaal opbouwwerk in zijn
geheel van de grond moet komen en niet
alleen de wijkraden, zoals uitsluitend wordt
vermeld in het vvd-programma.

De kvp is verder van mening dat verschil-
lende belangengroeperingen, waaronder dus
ook de wijkraden, niet van bovenaf, dit is
via 't kollege van b en w, of van uit de ge-
meenteraad moeten worden ingesteld, maar
moeten voortkomen uit het partikulier initia-
tief (waarvan de middenstandsorganisaties
en het bejaardenoverlegorgaan goede voor-
beelden zijn), iets dat de vvd toch beslist
moet aanspreken en uitgangspunt van de
vvd had moeten zijn.

De kvp begrijpt dan ook niet goed hoe
de vvd de vraag kan opwerpen op welke
basis de gemeenteraad de wijkraden zou
kunnen instellen. Een dergelijke bevoogding
is volgens de kvp uit de tijd.

In tegenstelling tot de zienswijze van de
vvd is de kvp van mening dat het gehele
sociale opbouwwerk in Zandvoort zo spoe-
dig mogelijk van de grond moet komen,
waarbij de kvp zich voorstelt, dat een door
de gemeente gefinancierde opbouwwerker
zeer goede diensten kan bewijzen.

KOMITé GAAT VIERING
KONINGINNEDAG
VOORBEREIDEN
Nu de plaatselijke Oranjevereniging op ziel-
togen na dood is en daardoor niet in staat
is' de viering van Koninginnedag voor te be-
reiden en uit te voeren, heeft burgemeester
A. Nawijn het initiatief genomen de feest-
viering op vrijdag 30 april a.s. te waarbor-
gen. Gisteravond vond in het gemeentehuis
een eerste oriënterende bespreking over de
voortzetting en organisatie van de viering
van Koninginnedag plaats tussen de burge-
meester en een aantal personen. Het ge-
sprek had tot resultaat dat een voorlopig
komité feestviering Koninginnedag werd ge-
vormd met het hoofd van de afdeling bur-
gerzaken, de heer P. Brune, als — tijdelijk
— voorzitter.

Op 5 maart a.s. komt het komité op-
nieuw bijeen om de plannen voor de feest-
viering nader uit te werken.

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort'
A. Roskam en J. Bloem plaatsten zich
maandag voor de finale van de verenigings-
beker en verwierven daarmee het recht deel
te nemen aan de distriktsbekerwedstrijden
waarvoor 2 amsterdamse, 2 helderse, 2
Haarlemse en 2 zandvoortse spelers zich
konden plaatsen via de bekerwedstrijden
van de eigen vereniging. De loting zal a.s.
zaterdag, tijdens de wedstrijden voor de
distriktskompetitie te Haarlem, plaats heb-
ben. De spelers zullen elkaar in een uit- en
thuiswedstrijd bekampen. De finalisten
plaatsten zich voor de wedstrijden om de
NMVB-kup.

De kompetitie in de Ie klasse werd her-
vat en F. Hehl zorgde voor een verrassing
door koploper F. Roskam een 1-1 gelijkspel
af te dwingen. De stand aan de kop is nu:
1. F. Roskam 14-26; 2. P. Koning 14-20; 3.
J. Bloem 14-19 en 4. A. Roskam 12-18.

In de 2e klasse zette J. Heiligers zijn
opmars voort door no. 2. R. de Reus een
1-0 nederlaag toe te brengen. P. Brouwer
vergrootte hierdoor zijn voorsprong op R.
de Reus tot 3 punten. De stand: 1. P. Brou-
wer 17-23; 2. R. de Reus 17-29; 3. en 4.
J. Heiligers en R. Delies met beiden 17-23.
Voor de distriktskompetitie werd gespeeld
J. Bloem—J. Kerkman 1-2.

SUKSESSEN
VAN ZRB-JUNIOREN .
Op de afgelopen zondag door de Kon. Ned.
Bond tot het redden van drenkelingen ge-
houden zgn. juniordag, heeft de vertegen'-
woordigende jeugdploeg van de Zandvoqrt-
se Reddingsbrigade opmerkelijke prestaties
geboekt op de nummers gekleed zwemmen.
De 25 meter schoolslag gekleed jongens
werd gewonnen door Jos Kras in de tijd
van 20.1 sek., zijn broer Ralf werd tweede
in de tijd van 20.7 sek. Petra Luttik legde
in de tijd van 25.6 sek. beslag op de twee-
de plaats bij het nummer enkelvoudige rug-
slag gekleed meisjes. Tim Klein werd bij
de junioren eerste in de tijd van 25.9 sek.
en>zijn broer Jan Peter derde in de tijd van

.26.8 sek. In de wandelpuzzeltocht, onder-
deel van de juniordag, werd de ploeg van
August van der Mije vierde met in totaal
69< strafpunten.

met totale bodemprijzen! die mag U niet missen!

VAN

die lekkere gebonden én ..... met balletjes!

kooktijd 8 minuten - kan niet fout- gaan - altf jd mooie volle droge korrel !

norm. pris:
-85/7T

LITER fles SINASwaar ze zoveel sinaasappelen in doen!

onze vermaarde wienermelange - hotelkwaliteit!

:WAS Mes -
voor al uw was- en schoonmaakkarweifjes - met doseerruit - dus zuinig l

DUS...
niet alleen
woensdag en
donderdag
maar de
HELE WEEK

Te koop: gebeeldhouwde Te koop aangeb.: pracht Hulp gevr. in klein gezin,
ant. staande klok, goed lo- Singer naaimachine en kin- 2 ocht. of 1 dag p.w. Hoog
pend. Tel. 2066. Dr. Mez- derwagen. Dr. C. A. Gerke- loon. Mevr. Dresmê, Gort
gerstraat 44/4. straat 19rd. v.d. Lindenstr. 16, tel. 4142

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen.enkele.'
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, ,zeer „fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- vooof 595.-; of
lx ƒ 150,- én 10x/48,95.
PARIAN, .ftifisterdam, 'tel.
020-421550.

^ /__ _

HEEFT'Ü metsel-, stuka-
door-, ',tégel- of timmer-
werk?-'Bel dan 2213. Wij
komen direktl

COB1 BEEK-MEISNER
'Schoonheidsspecialiste

gezichts- en
lichaamsmassage

W. Draijerstr. 3, tel. 3412
Uw adres voor blijvende
ontharing.

De schoonheidssalon
voor iedereen!

Boelangerie 'Marie Thérèse'
vraagt leuke zelfst. verkoop-
ster.

Tevens een hulp i.d. huish.
Tel. 3004 of 4556.

Wie helpt jonge vrouw met
schoolg. kinderen aan gem.
woonruimte v.a. 15 maart,
(evt, 1 april) tot 1 juli. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 1402
bur. Zandv. Crt.

WONINGRUIL in Zandv.:
ben. huisje, huisk., sip.k.,
en douche, groot zomerhuis
met enkele overname van
verbouwing, lage huur. Ge-
vraagd: groter huis. Br. ond.
nr. 1403 bur. Zvt. Crt.

WONINGRUIL weg. gezond-
heid. Gevr.: huis of woninfl-
ruil in Zandv. Aangeb.: '
mooie 1-gezinswoning in
A'dam. Tel. 020-151605 óf
br. ond. nr. 1401 bureau
Zandv. Crt.

Pruiken.
ECHT HAAR en SYNTHETISCH, vanaf ƒ29,95

Maak een telefonische afspraak met

HAARINSTITUUT

Prinsengracht 725, Amsterdam, tel. 020-221566

Behandeling in prlvé-sfeer.

werkster gevraagd
voor Hervormd Rusthuis, Nieuwstraat 10.
Werktijden nader overeen te komen. s

Aanmelden bij de direktie.

Bijverdienste '
Het afnemen van interviews over allerlei onder-
werpen is interessant werk. Het brengt u met veel
mensen in aanraking.
Wanneer u denkt daar de kwaliteiten voor te be-
zitten, solliciteert u dan eens naar de funktie van
enquêteur'of en'quêtrice bij het instituut voor toe-
gepast marktonderzoek.
Brieven s.v.p. te richten aan:

HOOFD BUITENDIENST I N T O M A R T N.V.,
Steynlaan 13. • Hilversum.

Bejaardencentrum De Meent
HOGEWEG 36

Wij vragen voor een van onze verpleegsters een
K A M E R met douche en eventueel gebruik
van keuken.

Aanbiedingen schriftelijk of .telefonisch, nr. 2627.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf t juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren f 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

QDTCr PKlOL b
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT — aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

de mensen moeten
zelf aan de vormgeving
van hun woonomgeving meewerken
ln deze tijd, nu op velerlei gebied ingrijpen- Vrije tijd is meer dan de tijd waarin men langen ontbreken. Gemeenschappelijke ak-

NELLEKE DE ROOIJ
VAN OSS

LOGOS ORGANISEERT
TWEEDE FEESTAVOND

Logos Zandvoort organiseert morgenavond ,,„,„„,„ » .. . , . , „
in het Gemeenschapshuis de tweede feest- MLIbJliS 9 t.e.m. 11 JAAR
avond van het winterseizoen. De aktiegroep .. „ , , _ .. rtr<_ , ., . .
tracht door middel van deze bijeenkomsten N.ell<;ke de ROOIJ van OSS heeft zich een
de wensen en ideeën onder de jeugd te pei- P|aats veroverd m het meisjestwaalftal dat
len over de opzet van een programma voor a-s; zondag uitkomt m de finale van de
een toekomstig jeugdcentrum. Tijdens de nederlandse meisjeskampioenschappen in
avond zullen films worden vertoond, muziek de Utrechtse sporthal. Tijdens de onlangs m
worden gedraaid en gemaakt, er kan wor- Breukeen gehouden selektiewedstrijden van
den gedanst, etc. De opbrengst van een be- het KNGV voor de kategorie meisjes van
scheiden entree is bestemd voor de bouw 9 t-6-"1- '' >aa* eindigde Nelleke op de

voor gehandicapte kinderen achtste plaats. De fraaie prestatie van de, . p e
de veranderingen op komst schijnen. Is ook niet hoeft te werken. Vrije tijd is de tijd, t.es worden pas ondernomen, wanneer het ,nw™t.pak"sta^ jeugdige turnster is ongetwijfeld mede te
een wiizlalna te bespeuren in de verhouding waarin de mens zich als lndlvidu vr'J kan e-r «^ gaat misstanden m de direkte omge- m ™* Pakistan ̂ „orden minde? vaSde kin danken aan de uitstekende training en be-een wijziging ie Bespeuren m ue vernouumg voe|er) Zonder vrjje tjjd om na te denken ving uit de weg te ruimen. Zoals m de voor- wanl m raKisian woraen rnmaer vanae Kin- „,_..,.__ ..._ _ , _ ,._.i......i.
van de mens tot zijn medemens en tot zijn bestaat er geen kuituur! In het moderne stad geen gelegenheid is voor de ontplooi- deren vaak als Pana s behandeld.
omgeving. Daarbij is niet te ontkomen aan kootsachtige leven kan het kreatieve in de ing van een intiem gemeenschapsleven, zo
de vraag hoe de mens moet wonen om zo mens zich niet ontplooien. is ook de woning geen geschikte ruimte TOP- VOLLEYBAL
voUedig mogelijk te kunnen ieven. d.i. zich ̂  °™*^.^Sf*°^ *"" * """' ™ SPORTHAL
zelf te zijn. In het oktobernummer van het neeft niet werke|ijk tijd vrij. Vrije tijd en Wat moet gebeuren

geleiding van de instrukteur en de instruk-
trice van de meisjesploeg van OSS, de hr.
en mevr. Van Soolingen.

GEKOMBINEERDE
GEMEENTE-AVONDmaanblad 'Baumeister' is een aantal artike- vrij-tijdsbesteding zijn modewoorden, waar- Nieuwe woningen bouwen om andere te Morgenavond spelen de eredivisieklups Vol- „„,,., „,, " 1̂, ,,„„,,

len gewijd aan verschillende aspekten van bij al te gemakkelijk wordt vergeten, dat kunnen afbreken: woningen met meer indi- leybal, HVS en HML/CLV, een wedstrijd in liLKV.- HN UhKbr. RilKlS.

dit vraagstuk. In een van deze bijdragen ^ '̂t^^gjr^en *Ideaaftn'
gaat Helmut Borchert in op de relatie die zjjn hjer gr.ote tegenstellingen.
er tussen de moderne mens en de stad be- Het ideaal zou wel zijn, de mens die zijn
staat en hoe deze door nieuwe bouwwijzen leven zelf vormt, die niet slechts vluchtig

zou kunnen worden verbeterd. Hij gaat £e
n

sft°u£tf
e
e
r;, ?s

aa
dif aanaldeUha0ppening0dneeel.

daarbij ook in op de gevolgen die een an- neemt_ in p|aats van paar het toneel te kij-
dere gezlnsstruktuur voor het 'leefbaar wo- ken, de mens, die zijn stad mee opbouwt
nen' zou kunnen hebben. Aan zijn uiteezet- en meehelpt, veranderen; een maatschappij.

de Pellikaan-sporthal. De ontmoeting begint
(Lees verder op pagina 2) om 1930 uur.

n e l l afz°nd<^k*
kr*a«ef

bij volkstelling 1971
is alleen de demokrafie
verliezertingen zijn de volgende gedeelten ontleend. n

aam
e£

De werkelijkheid bestaat daarentegen uit
In de tegenwoordige steden ontbreekt de Ie een maatschappij van konsumenten, die lie-
vensruimte zowel om alleen te zijn als ooK ver bjj de tplevisie zitten dan zelf iets van ^ , j _, n.. , . Li i •• • L ^ • L. ^ j
voor het leven in een gemeenschap. Wa, de avond te maken en i die bü voorkeur den- °P de door de aktie9roeP L°9°s mor9en' z'ch.t kr|J9t m het woningbestand
een tegenstelling en een spannigsveld, zo- ken kopen en |even zoa|s zij he, door re. avond in het Gemeenschapshuls te houden r 's ** °

^

Tijdens een gekombineerde gemeente-avond
van de hervormde- en gereformeerde ker*
op dinsdag 2 maart a.s. in de Calvijnzaal
van laatstgenoemde kerk, ingang Emmaweg,
zal gesproken worden over de betekenis
van de zending. Het gesprek zal worden ge-
voerd onder de titel 'Wat is de zending?
Meneer Van Dale geeft geen antwoord! Wij
wel?1.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en
een ieder, die in dit onderwerp gelnteres-
seerd is, is van harte welkom.

BURGERLIJKE STAND
19 februari 1971—25 februari 1971

gehuwd met D. Visser.

ntot: op
lnformatie over het doel prognose van b en w

voor investeringen 71-75
mantiek afgedaan. De mens behoor; als ge- biedt om zich van de buren af te zonderen,
meenschapswezen m de gemeenschap op te De veel bekritiseerde 'suburb' in de Ver-
gaan. Deze opvatting lijkt me even ekstreem enigde Staten met een eindeloze zee van
als^die waarop zij een reaktie is. kleine huizen is het ekstreme voorbeeld van

Geboren: Aldo Arnest, z.v. J. C. Halder-
Nee! Haarlem/Zandvoort, Informatie ver- slagen met o.a. de bedoeling tot een gerich- man en F. Meijer; Leonardus Maria, z.v. B.

sen"ontho"uden."Bijna overal ter wereld, is vêêleeV "êeT ster 8^6^" nVstrëeft." waarin schaffen over de volkstelling aan de hand a
e
oe

rlkl
d^sfe^kkTnebew^zen^draDDoTt We? cen^HaToldl'paLal z «"pV c^ull*^

e even op het samenzijn met anderen af- - -ch^beert te ordenen. Het gebrek „an de door de regering (CBS) en het Ko. ̂ ^ifte'Kr 'g^Se ™D?™pJ^to &të'$f?.
9 Een mens, die van de eerste dag af het buitenaf verlangen naar een sTar systeem mité Waakzaamheid Volkstelling verstrekte heeft in zijn eigen dossier. Swart en E. Bos
recht wordt ontnomen alleen te zijn en zich waarin de énkeMng een plaats moet mn* iniichtinaen Bl) de v°lkstellmg 1971 gaat het er niet Ondertrouwd: Robert Johan Koop en An-
persoonlijk te ontwikkelen en die aanpas- „en enKenn3 een P|aats moel lnne inlichtingen. om wie de winnaar is, de overheid of de na Maria Koper; Pieter Hoogstraten en Eli-
sing aan de maatschappij als hoogste doel Een uniforme sociale struktuur biedt wei- , - - , , t groepen en personen die tegen het systeem sabeth Margaretha Loos
voor ogen wordt gesteld, heeft automatisch nig privacy Het mag velen op het eerste ln een gisteren aan de regionale en plaatse- van de volkstelling zijn. Het gaat erom wie Overleden: Paulme Hafner, oud 68 jaar,
andere verwachtingen van zijn steedse om- gezicht dwaas likeT dat de privacy van het 'Jke bladen verstrekt kommumque gaat het de verliezer ,s. en dat is de demokrat.e.
geving dan een tot individu opgevoed mens. wonen dus de anonimiteit van de afzonder- koml!e nog iens Ultvoer|9 ln °P de achter:
Welke mogelijkheid tot ontwikkeling van zijn njke bewoner en zijrrgeïsoieTrdheid ^«n de Sro"td?r Va" hej QT* T ""h°h="°" """
persoonlijkheid heeft een mens, die zijn ka- omgeving, van de buitenwijken naar de bin- de telling en de door de
mer met anderen moet delen? nenstad toeneemt. Zien we af van de lukse heden verstrekte mtormati

Het privé-leven van de enkeling is tot een bungalow op het eiaen stuk arond dan van, , tenm9- , ... . . ,.
leeg schema ineengeschrompeld. Overdre- moeten we konstateren dat de eengezins D.e k<f,T van de, afw|)zende houding
ven uitgedrukt: de wc is de enige plaats woning, waarnaar zo velen vurig verlangen Pe °evolkln9 ls> volgens het komt
waar de mens nog alleen kan zijn. Het ver- en waar men weliswaar omheen kan lonen .. ^".vertrouwen tusien de
langen naar privacy en alleen-zijn wordt te- maar die toch op een vee te klein lapje 5ljn re9ering. De overheid geeft
genwoordig door velen als ouderwetse ro- grond staat,, nauwe^ entge^mog îjB df ^^^'SS^S^^Sf ̂

^nïnift&h?' «ttah!lt komtt/trrilftevJrn Met de «Itvoerinfl van openbare werken In de bouw van een nieuw poitiebureau in '73.
vaatstel dat de buraer zch in de be- Zandv?ort ln de »aren TV'75 zal naar raming ƒ2.500.000; aanleg noordelijke en

. _._ .-,. _., --.. —..... ... MC,,,c MUIDEN ,3 MCI crvaucmc VUUIL-CCIU van -_u_,f,f„„ „.,„,;:„ rToVcnnniiii^ il,,»,, ho" schatting een bedrag van bijna 55.000.000 zuidelijke randweg na 1975, schatting kos-
De ervaring van het alleen-zijn is een een levensvorm, waarin geen bescherming scherming van zijn persoonlijk leven be- gu|den gemoeid zijn Het ko||ege van b en ten ƒ 27.000.000; bouw van een aula op de

van de principiële voorwaarden voor de ont- tegen de buren bestaat. Men weet alles dre'9d en aan9etast voelt. w dee|t dit mee jn de deze week aan de a|gernene begraafplaats in 1972, kosten
ploonng van de persoonlijkheid. Maar die Over wat er bij de buurman gebeurt. De Onze volksvertegenwoordigers worden raadsleden ter dlskussie voorgelegde inves- ƒ200.000; bouwrijp maken van plan Zuid
ervaring wordt tegenwoordig noch mogelijk njeuwe auto, een gast, huwelijkskonflikten, dikwijls voor voldongen feiten geplaatst en teringsnota voor de komende jaren. tussen '74 en '83, raming ƒ 6.000.000 en
gemaakt noch gebruikt, indien zij mogelijk de maze|en van de kinderen, het blijft de zijn dan niet meer vrij in het nemen van de bouw van een gemeentelijk administra-
is. Het al een-zijn is ook uit de verschillen- buurman niet verborgen. beslissingen. De burger heeft drommels Deze nota, aldus het kollege, beoogt niet tiekantoor na '75, raming ƒ 3.000.000. De
de levensfasen verbannen. Het kind groeit |n vergelijking met het eigen huis aan de Q°ed m de gaten, dat de beslissingen met een uitputtende opsmming te geven van de overige in de nota genoemde kapitaalsuit-
op m de gemeenschap van het gezin. De rand van de stad, biedt het leven in een meer door de regering (politiek orgaan) toekomstige investeringen, maar draagt het gaven betreffen het onderwijs — bouw van
volwassene treedt m de gemeenschap van appartement in het stadscentrum veel meer maar door het bedrijfsleven (ekonomisch karakter van een prognose. Dit geldt ook kleuterscholen — publieke werken en de
de militaire dienst, studententijd en beroeps- mogelijkheid, de anonimiteit te handhaven, orgaan) genomen worden. Het systeem voor de in het stuk genoemde jaren van uit- brandweer.
leven, trouwt en leeft wederom m de ge- Men kent zijn buren nauwelijks, ontmoet de saat hier boven de mens als individu. Het voering van de kapitaalswerken. De investe- In de investeringsnota worden geen na-
zinsgemeenschap. De meeste mensen kun- een Of andere medebewoner af en toe in de paat boven leven en leefbaarheid. De be- ringsnota van b en w — diverse raadsfrak- dere mededelingen gedaan over de financie-
nen m geen enkel stadium van hun leven |jft, zonder verder notitie van hem te ne- langstelling voor de verkiezingen vermindert ties hebben de laatste jaren herhaaldelijk ring van de kapitaalswerken. Wel wordt de
alleen werken of alleen een kamer bewo- men. Het leven in de voorstad is een tus- steeds meer. De overheid verstrekt onvolle- Op - een dergelijke nota aangedrongen — stijging van de jaarlijkse lasten per hoofd
nen. Waarom is de kwestie van het alleen- senvorm van steedse- en plattelandssfeer. dige of onjuiste informatie: b.v. bij de uit- geeft een korte opsmming van de geplande van de bevolking, voortvloeiende uit zgn.
zijn zo essentieel? Men kan zich daar meestal niet genoeg van breidmg van Schiphol, vestiging van Hoog- openbare werken, de daaraan verbonden niet-rendabele investeringen, vermeld: de

Wanneer men de gemeenschap met kan de buurt, waarin men woont, afzonderen, °,vens bij. Rotterdam en Progil m Amster- kosten en het jaar van uitvoering. kosten per inwoner zullen van ƒ4.16 in '71
ontlopen en m voortdurend kontakt met zijn maar men vindt er echter ook geen gemeen- dam, de sanering van woonwijken, aldus De nota vermeldt o.m. de onlangs door oplopen tot ƒ38.50 m 1975.
medemensen Jeett:|[gaat men _elkaar_ u|t_fe schapsleven, omdat gemeenschappelijke toe- het_ komite. . de provincie goedgekeurde sanering van de Verwacht wordt dat de investeringsnota
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weg omdat men elkaar op de tenen trapt.
Men kapselt zich in tegenover de omgeving
als men haar niet kan ontvluchten. De stad
verliest haar funktie als ontmoetingscen-
trum, wanneer de mens de keuze tussen al-
•leen-zijn en het verkeren in gemeenschap is
ontnomen. Alleen wie in staat is alleen te
zijn en ook de mogelijkheid daartoe heeft,
kan deel uitmaken van de gemeenschap.

In de buurt van de woning moest een
hiërarchie van gemeenschapsgebieden aan-
wezig zijn. We denken hierbij aan gemeen-
schappelijke speel- en sportruimtes, ge-
meenschaps- en televisieruimte, die het mo-
gelijk maken uit de enge omgeving van het
gezin te treden zonder in een vreemd Ie-
vensgebied binnen te dringen

Zo ontstaat dan de overgangszone tussen NIEUWE WV-FOLDER
de privé-sfeer en de publieke sfeer. Ze ,̂,,-,,3
moet groot genoeg zijn om een anoniem Ie- OVER
ven te waarborgen en klein genoeg om be- - _ . . _
langstelling voor de buurt levendig te hou- De stichting Touring Zandvoort heeft een decentraliseerde registratie, d.w.z. bij het
den. Daarmee is de keuze tussen kontakt nieuwe toeristenfolder in vier kleuren uitge- gemeentelijk bevolkingsregister, zonder lan-
en isolement gegeven. Van- groot belang is, geven. In de folder wordt via een landkaart- delijke gelijkschakeling. Wanneer wij nu de
dat deze half-publieke gebieden de moge- tje gewezen op de gunstige ligging van de regering onze persoonlijke gegevens ver-
lijkheid tot spontaniteit en variatie in zich badplaats t.a.v. de wereldsteden van West- strekken, zonder voldoende wettelijke be-
sluiten. Ze mogen niet nauwkeurig vastge- Europa. En de toeristen die vanuit Londen, scherrning, is terugdraaien later niet meer
legd zijn. Men moet ruimte laten voor het Brussel, Parijs, Zürich en Stockholm en tal mogelijk. Door de gemeente Amsterdam
onverwachte; want ook mensen, die over van andere plaatsen, in Zandvoort neerstrij- worden de rijkspersoonsnummers nu al ge-
eenzaamheid klagen, laten zich niet in een ken, hebben de attrakties van west-Neder- bruikt. onthult het komite.
georganiseerd gemeenschapsleven persen, land binnen handbereik. Dit wordt in de fol- Vervolgens geeft het komite een aantal
'De omgeving van de mens kan gepland der zelfs 'het fijne van Zandvoort' ge- voorbeelden van de gebrekkige informatie
worden, zijn gedrag echter niet'. noemd. Haarlem met het 'schone Frans van de zijde van de regering m.b.t. de

Halsmuseum', Madurodam, 'gezellig en leer- volkstelling. Hier volgen ze:
Levensvormen zaam voor iedereen' en Amsterdam, 'de we- 1. Het bevolkingsregister wordt niet bijge-
Passiviteit betekent iets dulden, niet hande- reldstad met zijn grachten en geveltjes'. werkt aan de hand van de omslagkaart,
len, de anderen voor zich laten handelen. Maar Zandvoort zelf is natuurlijk ook fijn en maar aan de hand van de telopdracht die
Een groot deel van de mensen wacht tot dit wordt getoond doormiddel van een aan- de teller bij zich heeft,
de anderen iets doen, dan reageren ze pas tal goed uitgevoerde kleurenfoto's, o.a. van 2. De naamkaarten en de persoonlijke ge-
—bijvoorbeeld als konsumenten. het haringkarretje van de familie Molenaar, gevens worden niet direkt gescheiden bij
Eentonigheid is het gevolg van het feit dat Ook met de kreet 'Zandvoort, dat is zee en bewoners van woonboten en wagens,
slechts één toon wordt voortgebracht. Een- strand' kunnen we volledig instemmen. Een 3. Het adresnummer dat vermeld is op ge-
tonigheid kan iets zijn, dat formeel goed of vakantie aan de kust wordt in de folder 'zo noemde telopdracht wordt ook gevoegd bij
slecht is, bijv. een woonblok. De eentonig- gezond' genoemd, 'omdat de invloed van de persoonlijke gegevens. De telopdracht
heid, waaronder wij thans lijden, is ontstaan het zeewater van groot belang is voor uw blijft bij de gemeente; de verbinding van
doordat zij, die haar voortgebracht hebben, gehele lichaam'. Laten we vurig hopen dat naam en persoonlijke gegevens is mogelijk,
bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor de dit in de nabije en verre toekomst zo blijft. 4. De maksimum straf is niet 500 gulden
bouw van voorsteden, ervan uitgaan, dat 'In de herfst en in de winter is ons kli- of 14 dagen, maar: 4500 gulden of 4,5
alle mensen gelijk zijn. < maat op zijn best', delen de samenstellers maand gevangenis. Ook hier heeft de rege-
Initiatief nemen betekent een begin maken, van de folder mee. Wanneer dit zo is mag ring nog iets achter de hand gehouden,
iets aan de gang brengen, zelf iets onderne- worden verwacht dat alle Nederlanders die 5. Er is onvoldoende wettelijke bescher-
men. De meeste mensen is in hun beroep momenteel-in de zuidelijke landen van Euro- ming, dat de persoonlijke gegevens niet ge-
de mogelijkheid hiertoe ontnomen, het ont- po overwinteren, direkt naar ons land zul- bruikt kunnen worden als de basis voor de
wikkelen van initiatieven is — wanneer al len terugkeren. Overigens is de folder, die gegevens die binnenkort verbonden worden
— dan toch alleen maar in vrije tijd mo- een oplage heeft van 100.00 eksemplaren met het landelijk persoonsnummer,
gelijk. , en gedrukt werd bij Joh. Enschede in Haar- Het komite besluit zijn kritische beschou-
Verscheidenheid bestaat alleen nog in de lem, best aardig. Maar de a.s. vakantiegan- wing van de volkstelling als volgt:
gezichten van de mensen. Hun omgeving, gers uit Londen, Parijs, Brussel en Kopen- Er is niets tegen het verzamelen van per-
hun gedrag wordt genormaliseerd, gestan- hagen zullen bij het zien van de foto van soonlijke gegevens voor het bijwerken van
daardiseerd, gerationaliseerd, gelijkgescha- het Raadhuisplein bij nacht, denken dat de het gemeentelijke bevolkingsregister en er
keld. Hema in Lichterlaaie staat. is evenmin iets tegen dat een gemeente in-

De kontrolerende funktie van ons parle- Noordbuurt tussen '71 en '75, waarvan de in de komende vergadering van de gemeen-
ment wordt over genomen door aktiegrpe- uitgaven worden geraamd op ƒ 2.700.000, teraad aan de orde zal worden gesteld,
pen die dan veroorzaken dat de regering
zich haast aanvullende informatie te geven,
die dan dikwijls nog onvolledig is (Schip-
hol, enz.).

De regering die haar invloed wil handha-
ven neemt nu reeds tegenmaatregelen:
— Landelijke registratie van persoonsgege-
vens onder een rijkspersoonsnummer, (rap-
port Westerhout), waardoor minder afhan-
kelijk van gemeentelijke informatie. Deze
gegevens kunnen uit andere bronnen aan- TIA/OklTl
gevuld worden. Jllv'V'JlJIA
— Voorwaardelijke veroordeling buiten de y-m f» • "1
rechter om. (rapport Mulder). 7A|T 1Ï1117ÏAUT

De volkstelling, vervolgt het komite, ^ud.A UI.lI.Jul.VjV
spitst zich op al deze zaken toe. De laat-
ste oorlog heeft geleerd dat de gegevens fYft
onder naam het meest veilig zijn bij ge- Jr

Onze kollektie
cassette- en
bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
heden biedt.

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR.
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ 148,-
En AFSPELERS vanaf ƒ 89-
en de CASS.-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

Radio Peeters n.v.
Passaga 11 — Zandvoort — Tel. 545S
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 - Tel. 3618



rle mensen
moeten
zelf doen
(Vervolg van pagina t)

Elk mens woelt zich een individu en hij
is van het eigen, zelfstandige karakter van
zijn levenslot overtuigd. Hij verlangt dus
naar een woning, die op zijn individualiteit
is afgestemd. De'woning moet zijn 'thuis'
zijn, het omhulsel van het gezinsleven. Een
mens vormt zijn omgeving en wordt door
haar gevormd. Een woning moet maksimaal
van buren en buurt geïsoleerd zijn. De
wooneenheden kunnen tegenwoordig in een
grote dichtheid samengevoegd worden, zon-
der dat de bewoners bij elkaar naar binnen
kijken. De geluidshinder van woning tot wp-
ning kan thans volledig, het hinderlijke uit-
zicht op buren door trapsgewijze bouw en
met terrassen zo goed als ongedaan worden
gemaakt. Het kontakt met de buren behoor-
de van elke dwang te zijn ontheven. De rol
van de buurman als 'toezichthouder' en
'maatstaf' moet gereduceerd worden door
de woningen zo goed mogelijk van elkaar te
isoleren.

De grote stad biedt de bescherming van
de anonimiteit, maar men kan er ook over-
geleverd zijn aan eenzaamheid onder vele
mensen.

De beide polen van eenzaamheid en ge-
meenschap moeten wij hun volledige bete-
kenis teruggeven. De muren van de woning
die iedereen om zich heen nodig heeft, wor-
men enerzijds een bescherming, maar an-
derzijds kunnen ze ook tot een gevangenis
worden, wanneer men niet elk ogenblik bui-
ten die muren kan treden om andere men-
sen te ontmoeten.

De eenzame mens moet weten, waar hij
heen kan gaan, om het hem passende kón-
takt te vinden. In plaats van alleen maar
wooncellen naast elkaar te plaatsen, moest
men een geleidelijke overgang van de privé-
wereld naar de publieke sfeer scheppen.
Het gaat dus om de vergroting en aktive-
ring van die tussenzone, die tussen gezins-
leven en anonimiteit ligt en waarin elk ge-
zinslid, van kind tot en met grootmoeder
— wanneer het wil — zich bij een gemeen-
schap kan aansluiten.

Tegenwoordig lijken doel en realiteit zo
ver uit elkaar te liggen, dat beter met een
geleidelijke ontwikkeling begonnen kan wor-
den in plaats van verder te prutsen aan uto-
pieën voor een betere toekomst. De verhou-
houding van de mensen tot hun omgeving
wordt niet verbeterd door nieuwe steden te
bouwen, maar doordat geleidelijk — en dit
kan alleen via de opvoeding gebeuren —
een beter en levendiger inzicht in de verhou-
ding van de enkeling tot zijn omgeving
wordt gegeven.

De huidige woningen zijn berekend op het
verrichten van bepaalde handelingen, ze be-
zitten, goed beschouwd, eigenlijk slechts
ruimtes om te koken, te eten, televisie te
kijken en te slapen. Wie zo woont, moet
zich opgesloten voelen, wanneer hij iets an-
ders wil gaan doen.

Wat moet iemand in zijn woning doen,
die niet moe is? In het weekeinde bijvoor-
beeld? Woningen zijn zo gekoncipieerd, dat
men er vrije tijd alleen als verveling kan
ondergaan. Men ontkomt aan haar door het
televisietoestel of in het weekeinde door de
auto, wanneer men zich bij de verkeers-
stroom naar de rekreatiegebieden aansluit.
Een betere woning zou voor veel mensen
al een reden zijn niet meer zo vaak weg te
gaan. Zij zouden dan in ieder geval de keu-
ze hebben thuis te blijven. Wij willen de
keuze geven thuis of in de buurt rekreatie
en ontspanning te zoeken en niet alleen op
veraf gelegen plaatsen.

Zelf doen
In de huidige situatie is het van belang de
individuele mens uit zijn passieve instelling
te lokken en hem als kritisch medewerker
aan de vorming van zijn omgeving te win-
nen. In eerste instantie kornt het hierbij
vooral op de informatie aan, die een kritisch
standpunt mogelijk maakt. Verder moet de
onderbewuste ontevredenheid en de vaak
alleen maar emotionele kritiek in zakelijke
banen worden geleid. Tenslotte — en hier
bevindt zich ongeveer de doelstelling van
het 'leefbare wonen', gaat het er om, niet
alleen kritiek uit te oefenen, maar zelf aan
het ontstaan van de eigen omgeving mee
te werken.

'De mensen moeten zelf aan de vorming
van hun omgeving deelnemen om zich met
haar te kunnen identificeren.'

De relatie van de mens tot zijn omgeving
is passief, zolang zij hem kant en klaar als

een konsumptiegoed wordt geleverd. Pas
door deel te nemen aan de opbouw, wordt
de omgeving een deel van hemzelf en ont-
staat er een emotionele binding. Dan wordt
opeens verzorgd en verbeterd, wat voordien
verwaarloosd en altijd maar geduld werd.
Hoe moet men die medewerking van de in-
dividuele mens begrijpen? Zal de wereld nu
opeens nog uit louter architekten bestaan?
De architekt heeft in onze moderne maat-
schappij twee taken.
1. Hij bepaalt de omgeving van de mensen.
Men zou van hem kunnen verwachten, dat
hij de wensen van degenen voor wie hij
ontwerpt, beter kent dan deze zelf, maar
aan deze verwachting wordt slechts in zeer
weinig gevallen voldaan. In werkelijkheid is
hij meestal niet meer dan mede-uitvoerder
namens de opdrachtgever op basis van fi-
nanciële belangen. Als schepper van levens-
ruimte voor mensen schiet hij daarom op de
meest krasse wijze te kort.
2. De architekt is deskundige op het gebied
van de bouw; hij weet hoe men bouwt, hij
staat met zijn ontwerpen de uitvoering van
de bouw ten dienste.

De eerste taak vervult de architekt sinds
lang niet meer voldoende. De maatschappij
eist hem op, zijn renonimee als 'bouwkun-
stenaar' is aan het verdwijnen. Hier begint
de mogelijkheid van de individuele mens,
zelf zijn omgeving te bepalen. De tweede
taak, die van bouwdeskundige, die de uit-
voering van bouwwerken op zich neemt, zal
de architekt blijven behouden. Uit deze
scheiding ontstaat duidelijk een uitvoerbaar
programma voor het 'leefbaar wonen'.

Bouwprogramma, benodigde oppervlakte,
sociologische opbouw en samenhang —
kortom alle gezichtspunten waarvan de Ie-
vensvorm afhangt dienen door alle bewoners
te worden bepaald. Iedereen stelt zich naar-
gelang zijn bekwaamheden als medewerker
ter beschikking. Wanneer hij zich later kri-
tisch over zijn omgeving uitlaat, dan met
het bewustzijn dat hij er zelf aan heeft
meegewerkt.

Architekten zouden een 'neutraal geraam-
te' moeten ontwerpen, dat het individu een
zo groot mogelijke vrijheid laat voor de
eigen inrichting.

De afzonderlijke woning wordt niet kant
en klaar opgeleverd, want ze is geen kon;
sumptiegoed zoals ijskast of auto, maar zij
wordt naar de wensen van de afzonderlijke
bewoner door vaklieden, of misschien zelfs
door de bewoner zelf, afgebouwd. De vorrn-
geving van de persoonlijke omgeving is uit-
drukkingsvorm van de persoonlijkheid, die
de enkeling tot nu toe onthouden was. We
veranderen onze smaak en onze behoeften
daarom zou een woning fleksibel moeten
zijn en een totale verandering binnen de
eigen vier muren mogelijk moeten maken.
Elke bewoner zou in staat gesteld moeten

worden de woning aan te passen aan zijn
behoeften, grillen, werkzaamheden en aan
zijn wens naar afwisseling. De kamerinde-
ling mag daarom niet nauwkeurig vastge-
legd worden, maar moet tussen vaste pun-
ten zoals keuken en badkamer met behulp
van verplaatsbare wanden variabel blijven.
Verplaatsbare tussenwanden zoals ze tegen-
woordig bij kantoor gebouwen vanzelfspre-
kend zijn, kunnen ook bij de woningbouw
gebruikt worden. Zonder de hulp van werk-
lieden moest men de woonruimte kunnen
veraderen om ze voor verschillende aktivi-
teiten of veranderende gezinsverhoudingen
geschikt te maken. Men zal dus niet meer
een twee- of driekamerwoning huren, maar
een bepaald aantal vierkante meters woon-
oppervlakte met twee of drie vaste punten.

De toenemende vrije tijd zal voor de wo-
ningbouw tot gevolg hebben, dat voor ver-
schillende wijzen van vrijetijdsbesteding
ruimte geschapen moet worden. De mens
mag in zijn woning niet slechts zijn onder-
gebracht, maar moet daar ook leven, dat
wil zeggen zich met iets bezig houden en
zich waar maken. Dezelfde eis die voor de
woning geldt, geldt ook voor de direkte om-
geving, voor alle instellingen ten behoeve
van de gemeenschap.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

febr. berijdbaar
28 5.30 1.00 17,48 13.30 9.30-15.30
mrt. berijdbaar

1 6.12 1.30 18.31 14.00 10.00-16.00
2 6.57 2.00 19.18 14.30 10.30-17.00
3 7.42 3.00 20.07 15.30 11.30-18.00
4 8.33 4.00 21.07 16.00 12.30-19.30
5 9.43 5.00 22.32 17.30 13.30-20.30
6 11.19 6.30 24.17 19.00 15.00-22.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

• . - • • -

muziek
om (niet) bij
stil te
staan
Populaire platen ^
waar U plezier aan //\
zult beleven. Een ~
verscheidenheid
succesnummers

5 van de bekendste
artiesten.

JOHNNY MATHIS ƒ10,-
JOHNNY CASH 10,-
JAMES LAST .-.. „10,-
ANDY WILLIAMS 10,-
SHIRLEY BASSEY 10,-

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 6458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

'THE LIONS'
Zandvoortse Basketballverenigng
Na bijna een maand rust speelden de zand-
voortse leeuwen afgelopen zaterdagavond
in hun nieuwe fleurige tenue (geel-groen)
tegen het dordtse Rowic.

Coach Jan Boogaard moest het stellen
zonder Karel Pastor en Hans Gefken, die
beiden geblesseerd zijn. Wel binnen de lij-
nen stond Dik Visser, die pas hersteld was
van een knie-blessure. Lang mocht dit ech-
ter ook niet duren, want luttele minuten na
het beginsignaal ging hij opnieuw door z'n
knie en was verder meespelen onmogelijk.
Hierdoor kwam een kleine inzinking, die pas
na rust (na een pep-talk -van coach Jan
Boogaard) werd overwonnen.

De rust ging in met slechts 12 punten
voorsprong (38-26). Na rust verscheen een
herboren Lions in het strijdperk. Met rag-
fijne passes, fantastische dribbels en goede
schotpogingen werd de dordtse ploeg volle-
dig overvleugeld: 56-7 in de 2e helft. De
totaalscore werd tenslotte 94-33.

A.s. zaterdag spelen de leeuwen in Am-
sterdam tegen AMVJ, dat op de 3e plaats
beslag heeft gelegd. De week daarop, dus
zaterdag 6 maart, komt The Haarlem Cardi-
nals naar Zandvoort om te proberen de
zandvoorters tegen te houden. Indien Kees.

Kassteen c.s. ook deze klip weten te om-
zeilen, is promotie naar de eredivisie een
feit en ligt de weg naar het kampioenschap
open.

Ook de televisie heeft aandacht voor de-
ze wedstrijd tussen de nrs. 1 en 2 van de
landelijke 1e klas. Op 6 maart zal de NOS
opnamen maken in Zandvoort.

'• maaltijd In MR ko«kj«

FAMILIEBERICHTEN

SLANK
MET

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
/ 1300,- voor ƒ595,-: of
1 x f 150,- en 10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Boelangerie 'Marie Thérèse'
vraagt leuke zelfst. verkoop-
ster.

Tevens een hulp i.d. huish.
Tel. 3004 of 4556.

WONINGRUIL in Zandv.:
ben. huisje, huisk., sip.k.,
en douche, groot zomerhuis
met enkele overname van
verbouwing, lage huur. Ge-
vraagd: groter huis. Br. ond.
nr. 1403 bur. Zvt. Crt.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDRËPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.
Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RIJNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, tel.
02520- 15116.

Abonneert U
op de

Zandvoortse
Courant

met de fantastische

DE BEURS DIE TOONT WAT
HUISVROUWEN WILLEN WETEN. .
In meer dan 100 stands:

BOEIENDE EN ACTUELE INFORMATIE
OVER MODERN HUISHOUDEN,
MODE EN WONINGINRICHTING - ;
met shows en demonstraties.

VOOR DE VROUW VAN 1971
DIE HELEMAAL BIJ WIL ZIJN. !
(Maar meneer is welkom!!
VAN 2 T/M 11 MAART 1971 in de Kennemer Sporthal
aan de Delftlaan in Haarlem. Gemakkelijk te bereiken
— veel parkeerruimte.

Openingstijden: werkdagen 10-17 en 19-23 u., zondag 13-17 en
19-23 u.
Entreeprijs: f 3,50 p.p. inclusief bezoek aan de LENTEFLORA.
Kinderen en militairen f 1,75 p.p. ^^^^

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING T01

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

hotel - café - restaurant '

WIJK AAN ZEE - 40 meier boven zee
Rijker! AertszwegSO - tel.02517-322

en ook:

-DIRCK DIRCKZ" - AMSTERDAM-W.
Bllderdijkstraal 106 - tel. 020-1B317G

-HET RECHTHUIS" • UITHOORN a/d
Amstel-Schans32 - tel.02975-1380

GEZELLIGE SPECIAUTEITENRESTAURANTS VAN HET DIRK VAN DEN BROEK-CONCERN \

JOHN PRINS ADVERTISING N.V.
BOUWES PALACE ZANDVOORT

vraagt voor spoedig op haar reldameburo een

meisje
(ca. 18 jaar)

Het zou fijn zijn als ze vlat kan typen, gewend is om de tele-
foon aan te nemen, en er niet tegenop ziet de uitgaande post
te verzorgen.

Als ze pienter blijkt te zijn liggen er na verloop van tijd nog
andere taken op haar te wachten.

Over het salaris en evt. reeds besproken vakanties worden we
het wel eens.

Brieven graag aan de direktie, postbus 11, Zandvoort.
Telefoontje voor een afspraakje kan ook (tel. 4306).

Na een moedig gedragen lijden is op
24 februari van ons heengegaan, onze
lieve moeder en oma

Hendrlca Adrlana Spierleus-Kromhout
op de leeftijd van 52 jaar.

Kinderen, zuster
en kleinkinderen

Zandvoort, 26 februari 1971
Tollensstraat 21
De teraardebestelling heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Met .grote vreugde geven wij u kennis van
de geboorte van onze dochter

MANON LOUISE
H. Kist
A. A. Kist-van Keulen

Amersfoort, 20 februari 1971
Othelloplaats 74

&s» '
Donderdag 4 maart a.s. hopen onze
geliefde ouders

Charel Bos
en

Ria Bos-Mooij
de dag te herdenken dat voor 12Vz
jaar in de echt zijn verbonden.
Dat ze nog lang gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare
kinderen.

Martje
Linda
en Chareltje .

Zandvoort, Boerlagestraat 4

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De direkteur van de gemeentelijke sociale
dienst te Zandvoort maakt bekend, dat door
hem, behoudens voor spoedgevallen, spreek-
uur wordt gehouden uitsluitend 's woens-
dags van 10-11 uur ten kantore van de ge-
meentelijke sociale dienst, Hogeweg 78.

Opvoering blijspel

,De Duiventir
van 2 en 3 maart, door familie om-
standigheden verschoven naar dins-

. dag 9 en woensdag 10 maart in 'De
Krocht'.

'Op Hoop van Zegen'.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS-.EN

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummei
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 27 en zondag 28 februari:

Zr. Molenaar-de Wilde, Van Lennepweg
93 rood, telefoon 2720.

APOTHEEK:

27 februari—5 maart:

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71.
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 28 februari:
Kerk:

10.00 uur: Jeugddienst, ds. L. de Liefde
van Lemele, m.m.v. de gospelgroepen van
Lemele en Zandvoort.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. H. L. Goudt van Sant- ,
poort. • j '

Jeugdkapel:
10.30 uur: dhr. W. J. Mulder.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 28 februari:

10 uur: ds. J. de Waard.'
19 uur: ds. J. C. W. van 't Hoff. Haar-
lem-Zd..

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEN BOND. Brugstraat
Zondag 28 februari:

10.30 uur: ds. E. J. Kuiper, rem. te
Haarlem.

ST. AGATKA
Thema:- - '
EEN SPIEGELBEELD IN DE WOESTIJN.

Zaterdag 27 februari:
19.30 uur: kapelaan J. Veldt.

Zondag 28 februari:
(1e zondag van de Vasten).
; 9.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.

organist.
11.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. da-
mes- en herenkoor.
19 uur: Vasten-meditatie.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Vrijdag 26 februari:
19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.

Zondag 28 februari:
8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11.00 uur: pastoor H. Kaandorp.



BHBBEL
[G]

UW

UU

Vanavond wordt een gezellige belofte waar
gemaakt
Om 8 uur precies opent de Babbelwagen
Zandvoort z'n gastvrije deuren, om u voor
het éérst in Nederland kennis te laten ma-
ken met die andere, ongedwongen, on-Ne-,
derlandse 'babbel-sfeer'. Da's uitgaan op
z'n best!
De Babbelwagen Zandvoort met z'n gezelli-
ge bar en intieme zitjes.
Een razendgoede disk-jockey die fijne swin-
gende muziek draait.
Waar u lekker kunt dansen of gewoon wat
babbelen. Of genieten van de grill met al
die specialiteiten zoals T-bone steaks
Kom 'ns langs. De Babbelwagen Zandvoort
is elke avond van 8 tot 3 uur 's nachts
open. En wat betreft de voorpret kunt u er
al vanaf 5 uur 's middags 'borrelen' (zon-
dags vanaf 3 uur). Welkom l

Gasthuisplein 9a, Zandvoort, tel. 02507-
3703.

Het voorjaar
is ïn zicht!

Veel modenieuwtjes
komen reeds binnen

KOSTUUMS, terlenka/wol ..; ƒ 159.—
SPORTCOLBERTS, in mooie sniten ... f 69.-
Corduroy COLBERTS, Schuttersveld ... ƒ 68,—
PANTALONS, in vele uitvoeringen,

van ƒ 26,— tot / 54,—

SPECIAALZAAK VOOR .-•
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEt,:3136

Plastic tafelkleden
f 3,95

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 2,1 - TELEFOON 2119

TECHNISCH HANDELS BUREAU
N IJ H U l S HAARLEM

Kleverparkweg 51, Haarlem, vraagt voor zeer
spoedige indiensttreding:

bankwerkers-lassers
en

electromonteurs
Wij bieden een hoog loon en zeer aantrekkelijke
onkostenvergoeding. Goede sociale voorzieningen.
Sollicitaties worden schriftelijk of telefonisch inge-
wacht aan bovengenoemd adres of telefoon 023-
250360. Bellen tijdens kantooruren van maandag
t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00
uur, b.g.g. tel. 02507-4928.

Leuk modern
kindermontuur
BRILLENSPECIALIST

HALTESTRAAT 5 ' -
LOOMAN

TELEFOON 2174
Erkend Fondsleverancier

Tennisclub ZANDVOORT
Dames, wiit u in de ochtenduren gaan -tennissen?
Wij stellen dames-clubjes samen vóór" beginners
en gevorderden met of zonder training. Nog mo-
g«lijkheden op alle weekochtenden.

l nlichtingen en aanmelding bij:
l Dhr. Chr. J. Nusink, Gen. Spoorlaan 16, Aerden-
Ihout, tel. 023-240425, 's avonds 7-8 uur.

Bij de Kennemer Golf & Country Club te Zand-
voort bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van
een

kracht voor
baanwerkzaamheden
ter uitbreiding van de huidige bezetting.
Een aantrekkelijke dienstwoning is eventueel be-
schikbaar.

Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, aan: Sekreta-
riaat Kennemer Golf & Country Club, Kennemer-
weg 78-80, Zandvoort.

\ \
VOOR DIREKT GEVRAAGD

net
winkelmeisje

Morgenavond 8 uur in het Gemeenschapshuls

mr Logos avondje
«~ spesjaal voor jou

FILM, DANS, CAFÉ, enz., enz.
Entree één gulden, de opbrengst is bestemd voor
kinderhuis in Pakistan.

n concert
bij U
thuis..1
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek

Schipper's
MODELSLAGERIJEN

Haltestraat 30 - Telefoon 2175

NU:
De nieuwste Japanse hi-fi stereo Installa-
ties in onze zaak, vanaf f 398,—
Dus voor normale menselijke prijzen!
Kom maar kijken op de Passage.

de moeite waard!

Radio Peeters n.v.
Passaga 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Halttstraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

Wij vragen voor het a.s. seizoen:

meisje
en een

hulp
voor de avonduren.

Snackbar Molenaar
ZEESTRAAT (naast Rinko)

Liefst na 7 uur Cath. v. Rennesstraat 1, tel.. 4025.

B E L 3 5 0 8

Sex-leesportefeuille
ledere week 7 verschillende
bladen voor f 1,75.
w.o. Chick - Candy • Smiles
etc., etc.
E. Molenaar, Nassauplein 3.

Compl. 2 pers. slp.k. ameu-
blement, kast en toilettafel,
matr. en dekens, z.g.a.n.
Dr. C. A. Gerkestraat 155,
tel. 2840.

Zandvoort te koop gevr.-:
4-kamerflat met volle uitz.
op zee. ben. of etage-met
lift; evt. garage. Br. ond. nr.
1501 bur. Zvt. Crt.

Meisje, 18 jaar, zoekt werk
in de huish. en/of kinder-
oppas voor hele dgn. oer 1
april. Br. ond. nr. 1502 bu-
reau Zvt. Crt. •<

Gevr.: flat of etage voor 3
jonge mensen voor perm.
Br. ond. nr. .1503 bureau
Zandv. Crt. . . ,

donderdagavond 4 maart je koop. prirna Mobylette.
8 uur gomeenschapshuis Reinwardtstr. 21, tel. 5904.

d'66

openbaar
beraad

Te koop gevraagd:
enige huizen of flats in ver-
schillende prijsklasse.
Aangeboden: enkele nieuw-
bouwflats aan zee. Nog de-
ze zomer te aanvaarden.
Prijzen van ƒ 47.200,— tot
ƒ 74.500,—; hypotheek tot
90% aanwezig.
Makeaar o.g. J. KROESE,
Brederodestraat 116, Zand-
voort, teefoon 3244.

Gevr.: flinke hulp voor 3 a
4 ocht. p.w. Haarlemmer-
straat 74, tel. 5007.

Te huur: garage of opslag-
ruimte, 7 x 5 m., ƒ40,- per
mnd. Kostverloren, hoek
Julianaweg. Tel. 2456.

Te koop: etagebed, ook
naast elkaar te plaatsen,
als nieuw. Burg. Beeckman-
straat 22, tel. 4594.

Te koop: Fiat 1300, motor
100°/o, ƒ500,-. Tel. 2454.

Jongeman, 19 jaar, zoekt
zolderkamertje m. 5 warme
maaltijden p.w. en wasgele-
genheid. Br. ond. nr. 1302
bur. Zvt. Crt.

Te huur: 3-kamerflat, v.a. 1
mrt. tenminste voor 8 mnd.
Postbus 115, Zandvoort.

M. F. DE G R E B B E R
Stoffeerder

Pakveidstraat 34
Telefoon 3740

Te koop: leuk kl. bergmeu-
bel voor kl.behuisden. Kees-
omstraal 10, tel. 3078.

Voor fouten in telefonisch
.opgegeven advertenties

• wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

W I J N H A N D E L

VAN DEURSEN
KERKSTRAAT 12A

Telefoon 2532
ZANDVOORT

SANDEMAN SHERRY
6.30

ALEDO SHERRY
per fles

3.95
per 3 flessen

10.75

COGNAC BISQUIT
vanaf 13.95

CINZANO
' per liter 5.95
de 2e fles 3.95

PERNOD
per fles 14.25

HAIG WHISKY
^ , . 14.25

D.O.M. BÉNÉDICTINE
16.95

DRAMBUIE
16.95

CORDON GIN
14.75

NEGRITA RUM
11.95

BACARDI
14.95

WHITE LABEL
WHISKY

13.95

LEGNER
JONGE JENEVER

9.15

OUDE JENEVER
9.3S

VIEUX
9.35

CITROEN JENEVER
8.35

CITROEN
BRANDEWIJN

7.35

De slijterij
met een

enorme sortering
dranken.
Bezorgt

zonder extra kosten
aan huis!

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Auto- verhuurbedrijf
'ZANDVOORT'

Shelle Ouick Service
All Risks verhuur
Garage: Shell Station, Bre-
derodestr., hk. dr. Schaep-
manstraat, tel. 4580.

Te koop aangeboden:
Ant. kastje, t.e.a.b.; platen-
speler koffer m. versterker,
ƒ 45,-; Bico waskombi ƒ 45,-
t.v./radio kombinatie 43 cm
ƒ 75,-; 4-pits gasstel m. af-
dekplaat ƒ 65,-; Klok, West-
minster ƒ85,- alles i.g.st.
Zeestr. 37, tel. 4590.

HAARLEM, te huur aangeb.
zonnige gemeub. 4-kamer-
flat, ± een Vs jaar c.v., ga-
rage, lift. Gen. compleet:
f 750,- per mnd. Telefoon
023 - 325499 (ook zaterdag
na 5 uur).

Zandvoort hotel Meijershof,
vraagt v.a. begin april enige
nette kamermeisjes of ka-
merserveermeisjes. Burgem.
Engelbertsstr. 70, Zandv.
tel. 02507-3020.

Te koop aangeboden:
vrijst. woonhuis a.d. Para- ,
dijsweg met luxe eetkeuken.
Gr. woonk., 3 slp.k., douche
kelder. Goede staat van on-
derhoud. Leeg te aanv.
Koopprijs: ƒ 59.500,—.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Aangeb.: aardgas kachel,
ƒ 60,-; Hoovermatic ƒ 60,-;
2 banden, Opel 1700 a
ƒ 15,-; 2 M & S banden a
ƒ 35,-; 2 banden Tr. Herald
a ƒ 12,50. Tel. 3845 na 6 u.

Wie helpt jonge vrouw m. 2
schoolgaande kinderen aan
gem. woonruimte vanaf. 15
mrt. (evt. 1 april) tot 1 ju-
li? Br. m. prijsopg. ond. nr.
1402 bur. Zvt. Crt.

Gevr.: voor het gehele sei-
zoen v.a. april, zelfst. wer-
kende kok. Hotel Meijers-
hof, Burg. Engelbertsstr. 70
Zandv. tel. 02507-3020.

U kunt het
toch niet
afschreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-
danigheden van. uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-

Net meisje, 19 jaar, zoekt Meisje of werkster 0evr.
dito vriendin. Br. ond. nr. Hoog loon. Dr. C. A. Ger-
1504 bur. Zvt. Crt. kestraat 155, tel. 2840.

Wij zoeken voor enkele da- plannen uw licht eens op
gen per week in onze auto- hi1 ri
maten speelzaal Zandvoort .
een 65+ welke in prettige. ZandvoortseCouiant
omg. indirekt kontakt met
het publiek onze kassa zal
beheren. N.V. PLAY-IN,
Kerkstraat 11, Zandvoort,
telefoon 3580.

depressie

zoals een landschap
de gedaante aan kan nemen
van een monster
voor mijn ogen
omdat ik de bloemen
de bloeiende bomen
het kleine rode spinnetje
niet zie

zo kan mijn leven
zich aan mij voordoen
als een mislukking
omdat ik de vreugde
de lachende ogen
het tedere gebaar
niet zie

mijn ogen
zien mijn eigen hart
en dat is van staal

daarom zie ik
slechts monster
mislukking
metaal
(Ida Kalmijn)

Dit gedicht plakte een meisje eens op mijn
kamerdeur.
Het was mooi om te lezen. Ik was er door
ontroerd. Deels blij, deels bedroefd. Er was
een overeenstemming met mijn gevoelens en
die van de dichteres, die — net als ik —
een landschap soms troosteloos triest kan
vinden. Een monster met duistere oogkassen
en een muil, waaruit een beslagen tong
hangt. Het dier sterft ongetwijfeld. Wij zijn
ook ten dode opgeschreven, omdat we de
bloemen en de vlinders en het kleine rode
spinnetje niet meer zien. En de bloeiende
kastanje, die straks haar blanke kaarsen
juichend omhoog steekt, jubelt tevergeefs,
haar vruchtbaarheid is mateloos eenzaam.

Wij rijden in auto's, wij bewandelen de
maan en wij stikken in de wurggreep van
onze technische volmaaktheid. Er mankeert
niets aan. De formules kloppen. Mijn God,
wie redt ons van de dodelijke omarming van
de welvaart?

Er waren twee mensen, die elkaar beloof-
den de ander gelukkig te maken. Hun geluk
is zo anders uitgekomen. Omdat ze bloe-
men en de bloeiende bomen niet zagen. Er
was opeens een monster met een omfloerste
blik. Er was een meisje, dat in een ver land
haar wereld zag ineen storten. Omdat zij
de bloemen en het kleine rode spinnetje niet
zag. Omdat zij de liefde zonder de teder-
heid ervaarde en daardoor een monster in
iedere vlinder zag. Mijn God, nogmaals, wie
r^edt ons van onze machteloosheid?
*"'Ik'"zou de vreugde willen puren, de men-
seri lachend willen aankijken en voor een
eenzaam meisje, dat naar haar moeder ver-
langt, eindeloos teder willen zijn.

Mijn leven een mislukking, omdat ik de
vreugde en de lachende ogen en het tedere
gebaar niet zie ?

O, wat zijn wij schuldig. Omdat wij blind
zijn. Omdat wij niet zien hoeveel verdriet
een mens kan kapot maken.
En wat moet ik dan met mijn stalen hart?
Ik wil leven en ademen en lachen
Is dat te veel gevraagd? Is 't niet doodsim-
pel,-God?
Ik vraag niet om mislukking, ik vraag niet
om een hart van staal
Ik vraag slechts om een bloedwarm hart,
dat liefde heeft voor eenzame .mensen.

MOMUS

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 27 februari:
4 TYBB—Zandv.m. 15.30 u.

21 Zandv.m. 2—SMS 3 12 u.
26 Zandv.m. 3-Velsen 15.15 u.

Programma zondag 28 februari:
AFC—Zandv.m. 14.30 u.
IVV 2—Zandv.m. 2 12.30 u.

31 Spaarndam 2—Zandv.m. 5 9.45 u.
36 KIC 3-Zandv.m. 6 9.45 u.
59 DSS 5-Zandv.m. 7 12 u.
70 Zandv.m. 8—Nw. Vennep 4 12 u.
84 Zandv.m. 10—Kennemers 9 12 u.
98 TZB 5-Zandv.m. 11 12 u.

A-junioren:
151 Kennemers 1—Zandv.m. 1 12 u.
162 Zandv.m. 2—Bl'daal 1 9.45 u.
188 Zandv.m. 4—DSK 2 9.45 u.

ZANDV.M. AFD. HANDBAL
De jl. zondag gespeelde beslissingswed-
strijd tussen dames junioren Zandv.m. en
De Bunkert eindigde in een verdiende 8-7
overwinning voor ZVM. Dit betekent dat de-
ze ploeg zal deelnemen aan de voorronde
van de kampioenschappen van Nederland.
Een prachtige prestatie voor deze jonge
ploeg, die nu de sterkste genoemd mag
worden in heel Kennemerland.

A.s. zondag valt ook de beslissing voor
de heren-junioren. Om 18.30 uur in onze
zandvoortse Pellikaan-sporthal moeten ook
de heren-junioren van Zandv.m. tegen De
Bunkert of Concordia een overwinning kun-
nen behalen.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Programma zondag 28 februari:
Senioren:

20 TZB—BSM 14.30 u.
22 Haarlem 5-TZB 2 12 u.
64 Wijk aan Zee 2—TZB 3 12 u.
98 TZB 5—Zandv.m. 11 12 u.

143 TZB 7-Schoten 12 12 u.
147 DEM 12-TZB 8 14.30 u.
148 Concordia 8-TZB 9 12 u.
Junioren A:
169 TZB 1—Halfweg 2 14.30 u.
187 RCH 4-TZB 2 12 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 28 februari:
Dames senioren:
Groen Gee ' l—Zandv. l 13 u.
Zandv. II-BDHC IV 12 u.
Zandv. III-Rood Wit III 11 u.
Zandv. IV—Qui Vive II 14 u.
Heren senioren:
Zandv. l—Rood Wit l 14.30 u.
Zandv. II-HDM III 12 u.
HHYC V—Zandv. III 14.30 u
Z.andv. IV—Scheybeeck III 14 u.
Veteranen:
Zandvoort—Hilversum 12.30 u.



een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk, Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koora.
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Schilders-

Uw plaats was gereserveerd!

werkster gevraagd
voor Hervormd Rusthuis, Nieuwstraat 10.
Werktijden nader overeen te komen.
Aanmelden bij de direktie.

Bejaardencentrum De Meent
HOGEWEG 36

*Wij vragen voor een van onze verpleegsters een
K A M E R met douche en eventueel gebruik
van keuken.
Aanbiedingen schriftelijk of telefonisch nr. 2627.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
MIELE WASSALON

WASUNIE
Haltestraat 63b

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2138

bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638

Schildersbedrijf

C. l PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4766

Do* h«t zelf afdeling

Vwf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Tel. 2206.

Wasautematen
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELÓ,
Zeestraat 37. Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat. Haarlem.
Telefoon C023) 320423.

VARKENSVLEES IS
NU VOORDELIGER

HALTESTRAAT 3

EXTRA AANBEVOLEN

500 gram haasfilet
500 gram varkensfrikando
500 gram varkensrollade
500 gram hamlappen
750 gram varkenskarbonade

5.25
4.89
4.89
4.48

VILEESSALADE
verrukkelijk !
200 gram

O.98

2 STUKS
Filet Americain

1.79

Heerlijke pot
KERSENJAM

O.89

WEEKENDREKLAME:

100 gram H AM en
100 gr. cervelaatw.
s a m e n

1.29
DINSDAGS :
750 gram pracht
runderlappen 4,48
Panklare schnitzels,

100 gram 90 cent

150 gr. pekelvlees • 1,29
150 gr. lever 1,29
150 gr. gebr. rosbief 1.69
150 gr. gebr. frik 1.69
150 gr. achterham 1,69
150 gr. boterh.w 0,84
150 gr. saks 0,84
150 gr. gebr. gehakt 0,84

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
cleesgehakt 1,89
extra lekker l

Slavinken ) inplaats
Hamburgers V|jeft

5ct-
Frikandellen ) p.stuk'

DONDERDAG :

250 gr. bief-tartaar ...
750 gr. magere
laooen -....
250 gram
rauwe lever -...v. .-...T.

. 1,89

. 5,98

98 Ct

Biefstuk, 1,40 per 100 gr.
150 gr. leverkaas • 0,84
150 gr. boerenworst ........0,99 Biefstuk, kogel 1,65 p. 100 gj;.
Heel fijna paté,

100 gr. 0,98 cent Biefstuk, haas, 2,20 p. 100 gr.

Voor uw hond en poes: UIER, PENS, KOPVLEES, HART, enz., enz.

Knap nu uw kamer op met behang van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN :
Vloerbedekkingen • Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte!
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

§€>!

fen SLANK

me

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

de
hoogste

ARISTONA
KTV

66K 141 ƒ 2398,- m. inruil voor ƒ 2148,-
NU OOK IN WIT LEVERBAAR!
Uit voorraad leverbaar, de nieuwe 9 cm
ondiepere KTV ARISTONA.

Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

Makelaar o*
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 6631
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
aisurantlèn.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043. 3044. 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko'. Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en .
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks
straatwea 122, Haarlem

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2~120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.
Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

.
Hét afbuigende verkeer mag hel- rechHoor-
gaande verkeer op dezelfcle weg niel- hin-
«teren.Ook de voetganger nieV !!!

Reteer en voeVganger
gaan vooe Zij gaan op
dezelfde weg rechtóoor '

MAAR....

De hum vorml- een uil-zondering! Hij
gaal" als afbuigend verkeer vóór hef
techhtootgaande verkeer op dezelHe weg

Drukkerij Oudt
«/h Gsrtenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R AL UW D R U K W E R K I

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN
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ZANDVOORTSE COURANT
rerüktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf f juli / 3,50 per kwartaal)
per post f 17,50; buitenland ƒ 20,-
(osse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 21;35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

zwemwater bij noordzeekust
op diverse plaatsen
sterk verontreinigd
Nederland en In het bijzonder de gemeen-
ten aan de Noordzeekust zijn vorige week
gekonfronteerd met de resultaten van het
door de Nederlandse Consumentenbond in-
gestelde onderzoek naar de kwaliteit van
het zeewater. De uitkomsten hebben aange-
toond dat het zee- en zwemwater voor de
kust van Vllsslngen, Scheveningen, Katwijk
en Noordwijk in ernstige mate Is verontrei-
nigd door de coli-bakterle, die in uitwerp-
selen van mens en dier aanwezig Is. Wan-
neer het water meer dan duizend coli-bak-
teriën per liter bevat, dan is er volgens een
voorlopige TNO-norm sprake van 'te ver-
gaande verontreiniging' van open zeewater.
In genoemde kustplaatsen is dit het geval.

ZANDVOORT, Wijk aan Zee, Catzand,
Breskens, Zoutelande, Egmond en Callants-
oog komen in dit opzicht gunstiger uit het
onderzoek te voorschijn, d.w.z. dat het zee-
water van deze plaatsen minder dan dui-
zend coli-bakteriën per liter bevat. Hoewel
de aanwezigheid van genoemde bakterie
per liter water beneden dat van Vlissingen,
Scheveningen, Katwijk en Noordwijk blijft,
kan toch niet gesproken worden van onbe-
smet water. De zee tussen Zandvoort en
Callantsoog in de kop van Noord-Holland
wordt door de Consumentenbond dan ook
'minder schoon' genoemd. Schoon zijn
(nog) de plaatsen op de Waddeneilanden.

In totaal zijn er volgens de uitslag van
het onderzoek in Nederland minstens 25
plekken waar het zwemwater in zee, binnen-
meren of rekreatieplassen vuil is, 14 plaat-
sen waar het water vuiler is en acht plaat-
sen het vuilst. De open rivieren en kanalen
in Nederland zijn niet in dit onderzoek be-
trokken omdat men er van uitgaat dat het
zwemmen in de grotere rivieren en zijarmen
hoe dan ook afgeraden moet worden.

VAN VUIL TOT ERGER
De door de Nederlandse Consumentenbond
gekonstateerde ernstige vervuiling van het
zee- en zwemwater op diverse plaatsen van
de vaderlandse Noordzeekust komt zeker
niet als een donderslag bij de ook al niet
meer brandschone hemel. Ook in voorgaan-
de jaren waren er verontrustende signalen
over de afnemende kwaliteit van het zee- en
zwemwater voor onze kust.
In de maand juni van het vorig jaar werd
door het laboratorium H. W. Hartog-Centri-
lab vastgesteld dat het zuurstofgehalte van
het zeewater in Zandvoort minder dan 2,5
milligram zuurstof per liter bedroeg, tegen
een normaal zuurstofgehalte van 5 milligram
per liter.

Dit keer komt Zandvoort er gunstiger van-
af en In het (consumentenonderzoek wordt
de kwaliteit van het zeewater van de bad-
plaats 'vrij redelijk' genoemd. Het zou ech-
ter van kortzichtigheid getuigen wanneer
ons gemeentebestuur zich hieraan zou vast-
klampen en de kwestie verder op z'n ba-
loop laten. Ook al staat Zandvoort er beter
voor dan de zustergemeenten Noordwijk en
Katwijk en dreigt er geen onmiddellijk ge-
vaar voor de volksgezondheid — een minis-
ter en een staatssekretaris hebben zich ge-
haast dit te verklaren — er is geen reden
voor optimisme. Er is op dit moment geen
enkel zicht op verbetering en herstel van
de kwaliteit van het zeewater. Integendeel,
de situatie wordt ieder jaar slechter en met
het treffen van maatregelen om op korte-
termijn de verontreiniging van de kust af ie
remmen en te elimineren Is zelfs nog geen
begin gemaakt.

Nu de regering zich beperkt tot het uit-
reiken van het eeuwenoude recept voor
noodsituaties: 'blijf rustig doormodderen,
dan komt 't allemaal best op zijn pootjes
terecht', wordt het zaak dat de gemeente-
besturen van de Noordzeeplaatsen zich ge-
zamenlijk .gaan beraden over mogelijkheden
een dreigend onheil voor de leefbaarheid en
do bestaanskansen van de woon- en toerls-
tenoorden"af te wenden.

In de ruime omgeving van Amsterdam
werd 'vuil' water aangetroffen in de Kager-
plassen en de Buitenkaag, het IJsselmeer-
derzwembad in Hoorn, de Sloterpias, in de
vijvers van het Amsterdamse Bos, het Gooi-
meer (Flevokant), de Kagerplassen en het
Kinselermeer. 'Vuiler' water werd aange-
troffen in het Slobbelandbad bij Volendam
en in het Uitgeestermeer (nabij het rekrea-
tieterrein), terwijl het 'vuilste' water werd
gevonden in het Buiten-IJ, bij de Schelling-
wouderbrug en de Nieuwe Meer.

Voor Rotterdam en omgeving, Rockanje
en Oostvoorne trof men 'vuil' water aan in
de Brielse Maas (z.w. Krabbeplaat), Reeu-
wijkseplassen ('s-Gravenbroek) en Rotte
(Bungalowplas). 'Vuiler' water in de Rotte
(nabij E-8) en de Bergse en Broekse Plas-
sen, terwijl in de Brielse Maas (O. Klei-
burg) en nabij Hilligersberg het 'vuilste'

-water werd gevonden.
Bij een onderzoek van de Utrechtse regio

kwam vast te staan dat 'vuil' zwemwater
wordt gevonden in de afgesneden arm van
de Nederrijn (nabij Maurik, Middenstrooms
en Utrechtse zijde) en 'vuiler' water in het
Eemmeer bij Spakenburg, Huizen en aan de
Flevokant. Het 'vuilste' water werd aange-
troffen in de oostelijke monding van de
Eem.

Overigens wil het niet zeggen dat wan-
neer er coli-bakteriën in het water zitten,
er dan ook persé ziektekiemen worden ge-

Ot en Slen
aan do
toen nog
heldere
waterkant

vonden. Wel kan worden gesteld —aldus
de Consumentenbond — dat wanneer er
weinig coli-bakteriën zijn, er ook geen ziek-
tekiemen zijn. Als men de TNO-norm aan-
houdt blijkt dat ruim tweederde van het
nederlandse zwemwater voor dit doel onge-
schikt is.

Direkt na het verschijnen van het rapport
van de Consumentenbond over de kwaliteit
van het zee- en zwemwater hebben de mi-
nister van verkeer en waterstaat en de.
staatssekretaris van het ministerie varl
volksgezondheid in een schrijven aan de Ie-
den van de Tweede Kamer gereageerd. In
hun brief aan de Kamerleden delen beide
bewindslieden mede, dat zich geen ziekte-
verwekkende organismen bevinden op de
nederlandse zeestranden. Zij maken in hun
brief melding van de resultaten van een re-
cent onderzoek van het Rijksinstituut voor
de Zuivering van Afvalwater, onderdeel van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Er is volgens dit onderzoek een aanwijsbaar
verband tussen de konsentratie aan coli-
achtige bakteriën en de lozingen van onge-
zuiverd afvalwater.

De bewindslieden stellen dat geen weten-
schappelijk gefundeerde grens is aan te ge-
ven voor de konsentratie die gevaren voor
de volksgezondheid kan opleveren. In Ne-
derland, zo schrijven zij, is in de praktijk
van geen reëel gevaar gebleken.

De regering is 'niet gelukkig' met de ver-
vuilde toestand van zee en rivieren, maar
volgens de eerste minister is 'de vervui-
lingsgraad nog onder de toelaatbare norm
en is het zwemwater van de zee niet ziek-
teverwekkend'. De premier zei dit vorige
week na de wekelijkse vergadering van de
ministerraad. Hij gaf toe dat de toestand
nog verbeterd moest worden.

TWEEDE LOGOS FEESTAVOND
WAS GEWOON BETER
De tweede Logos-feestavond, j.l. zaterdag
in twee zalen en de hal van het Gemeen-
schapshuis, heeft in alle opzichten bewezen
dat de jongeren-aktiegroep wel degelijke
plezierige avonden kan organiseren. Logos
kwam gewoon wat aankleding, muziek en
sfeer betreft beter voor de dag dan de
eerste manifestatie van enkele maanden ge-
leden. Veel blijkt er niet voor nodig om een
feest te laten slagen, wanneer hetgeen voor-
handen is maar vindingrijk wordt benut. En
Logos heeft een minimum aan materiaal,
foto's, tekeningen, papier met inkt- en verf-
klodders goed weten te gebruiken voor het
aanbrengen van gekke kollages, met soms
een boodschap er in verwerkt voor wie er
een boodschap in wilde zien.

In de grote zaal kon men gelijktijdig dan-
sen op muziek met een bijzonder krachtig
geluidsvolume, kijken naar films en projek-
tievergrotingen van minuskule voorwerpen
op een der zaalwanden. In de hal was een
bar ingericht en in de kleine zaal kon men
liggend of zittend op matrassen alleen maar
luisteren naar muziek.

Op het Logos-feest was ook ruimte ge-
maakt voor een meer ernstige noot. Een
vertegenwoordiger van de aktie 'volkstel-
ling, neel' gaf in de garderobe informatie
over de telling aan de hand van overheids-
publikaties en kritische voorlichting van de
zijde van de tegenstanders van de telling.
De belangstelling van de jeugd voor de
feestavond was groter dan de vorige keer.
De reakties waren vrijwel zonder uitzonde-
ring positief. Logos moet hier zeker mee
doorgaan, vond men.

GESLAAGD VOOR EHBO
De door de afd. Zandvoort van het Rode
Kruis georganiseerde EHBO-winterkursus
'70-'71 werd vorige week afgesloten met de
kursisten-eksamens. Van de veertien kandi-
daten werden er twee afgewezen. Voor het
EHBO-diploma slaagden de dames: T. A.
den Duijn, L. Frank, H. I. K. Houtsma-Ver-
kuyl, A. Joukes-Paap, R. Koper-Van Osen-
bruggen, R. M. Schaap-Fictoor en V. F. Si-
mis. Van de heren slaagden: F. A. v.d.
Berg, C. E. Klaassen, E. Roose, J. Verspuy
en • R. v.d. Waai.

Na de uitreiking van de diploma's over-
handigde een der geslaagde kursisten mede
namens de andere deelnemers de beide
EHBO-docenten, dr. R. Drenth en de heer
A. Loos, een attentie.

BRANDWEERDIPLOMA
De leden T. A. Loos en W. C. F. Schilp-
zand van de Zandvoortse vrijwillige brand-
weer zijn vorige week geslaagd voor het di-
ploma 'perslucht'.

vervuiling van zandvoort wordt veroorzaakt
door het publiek, menen b en w

'In onze gemeente wordt de miljeuveront-
reiniging grotendeels veroorzaakt, doordat
een deel van het publiek, inwoners zowel
als gasten, niet de discipline kan opbren-
gen afval op de daarvoor bestemde plaat-
sen te deponeren. Landelijke akties, waar-
aan ook Zandvoort zijn steentje heeft bij-
gedragen, hebben daarin tot nu toe weinig
verandering kunnen brengen'.
Dit schrijft het kollege van b en w in zijn
pré-advies aan de zandvoortse gemeente-
raad inzake de vijf maanden oude brief van
de jongerenaktlegroep Logos over de mlljeu-
verontreiniging in Zandvoort.

B en w hebben echter alle waardering voor
het initiatief van de aktiegroep. Want hoe-
wel zich in Zandvoort gelukkig maar weinig
lucht- en waterverontreinigende industrie be-
vindt, schrijft het kollege, is de miljeuver-
ontreiniging toch een probleem, waarmee
het gemeentebestuur 'schier dagelijks wordt
gekonfronteerd'.

Binnenterrein circuit
B en w zijn met Logos van oordeel dat de
teellandjes binnen het circuit veel weg heb-
ben van 'partikuliere vuilnisbeltjes', maar
zij wijzen er tevens op dat zeker niet alléén
pachters van teellandjes aan deze situatie
schuld hebben. Veel vuilnis en ander afval
wordt door derden binnen het circuit gede-
poneerd, aldus het gemeentebestuur.

B en w herinneren de raad er aan dat
zij reeds eerder de aandacht van de raad
hebben gevestigd op de wenselijkheid van
een sanering van het binnenterrein van het
circuit. Maar, schrijft het kollege, de raad
was van mening, dat de gebruikers van de
teellandjes een alternatief moest worden
geboden alvorens tot sanering over te gaan.
Het kollege acht dit juist t.a.y. de gebrui-
kers van de teellandjes die zich aan hun
kontraktuele verplichtingen houden, maar
niet tegenover hen die zich van de voor-
waarden 'niets aantrekken'.

B en w stellen in hun pré-advies voor al-
les in het werk te stellen wat mogelijk is
om aan de ergste misstanden een einde te
maken, t.w. het klandestien gebruik van
duinterrein zowel binnen als buiten het cir-
cuit.

Zij adviseren de raad te besluiten tegen de-
ze overtreders een ontruimingsaktie aan te
spannen.

De vetlaag van de Kerkstraat
Het gemeentebestuur noemt het in zijn pré-
advies een misvatting van Logos dat de
dikke vetlaag op het plaveisel van de Kerk-
straat en het Kerkplein met chemische mid-
delen kan worden gereinigd. Door de dienst
van publieke werken zijn reeds proeven ge-
nomen niet alleen met chemikalieën, maar
ook met stoom. Geen van deze methoden
leverde het gewenste resultaat op, vermoe-
delijk doordat de vetlaag te diep in de po-
riên van de tegels is gedrongen.

Het door Logos gesuggereerde alterna-
tief, t.w. een nieuw plaveisel is inderdaad
de beste oplossing. 'In de begroting voor
1971 is daarvoor reeds een bedrag van
ƒ 70.000,— geraamd, schrijven b en w.
Hierbij is uitgegaan van de toepassing van
de gebruikelijke betonnen trottoirtegels en
een gewone straatklinker. Het is mogelijk
in plaats daarvan een bestrating van b.v.
gewassen grindtegels toe te passen, welke
weliswaar veel kostbaarder is, maar tot
voordeel heeft, dat het vet daarin minder
gemakkelijk doordringt.

B en w beraden zich hierover nog in het
kader van de plannen voor het maken van
een sierbestrating in de Kerkstraat en op
het Kerkplein, waaromtrent zij met de in te
stellen advieskommissie voor de midden-
stand nader overleg zullen plegen.

Het aantal papierbakken, hetwelk naar
het oordeel van Logos onvoldoende is,
wordt de laatste jaren voortdurend uitge-
breid. Voor het seizoen 1971 zijn 80 nieu-
we papierbakken in bestelling, waarvan er
20 op het strand en 60 in het dorp zullen

'worden bijgeplaatst.
Duirivijver geen visvijver
B en w konstateren met Logos dat vele be-
woners van Zuid de vijver aan de Frans
Zwaanstraat gebruiken als stortplaats voor
grof vuil. Tegen het door de aktiegroep ge-
adviseerde gebruik van de duinvijver als vis-
vijver heeft het kollege enige bedenkingen.
De kanten, aldus b en w, zullen dan worden
ingetrapt, waardoor de vijver steeds kleiner
zal worden. Zij vrezen dat de vijver nu al

te klein en te ondiep is om als visvijver te
gebruiken.

De klachten van Logos over de veront-
reiniging van het duin langs de Herman
Heijermansweg en langs het fietspad naar
Langevelderslag zullen ongetwijfeld juist
zijn. Het gaat hier echter om duinterrein
waarvan noch de eigendom, noch het on-
derhoud bij de gemeente berust.

Zandvoort te klein voor schoolecoloog
Met betrekking tot de door de aktiegroep
gewenste aanstelling van een schoolecoloog
voor miljeu-opypeding zijn b en w van me-
ning, dat er bij het onderwijs op de zand-
voortse scholen al aandacht aan dit onder-
werp wordt besteed.

In dit verband wijzen zij erop, dat in de
begroting voor 1971 een bedrag van ƒ700
is uitgetrokken voor subsidie aan de Natuur-
beschermingskommissie 'Zd.-Kennemerland'.
Deze kommissie verspreidt o.m. de brochu-
res 'De natuur van de maand', welke op
de scholen worden uitgereikt.

Het kollege wil het nut van de aanstel-
ling van een schoolecoloog niet bestrijden,
maar het meent, dat Zandvoort een te klei-
ne gemeente is om een full-time kracht voor
dit doel aan te trekken. B en w zijn echter
bereid deze aangelegenheid in de ISK-
kring voor het onderwijs aan de orde te
stellen.

Logos: teleurgesteld en verbolgen
over pré-advies
De jongeren-aktiegroep Logos noemt in een
eerste reaktie het antwoord van b en w
bijzonder mager en teleurstellend. In een
pré-advies van verscheidene pagina's zegt
het kollege vrijwel niets konkreets over de
aanpak van het milieuvraagstuk in Zand-
voort. Bijzonder verbolgen is Logos over de
manier waarop het gemeentebestuur de za-
ken op het binnenterrein van het circuit wil
gaan aanpakken. Hier wordt het standpunt
van Logos gehanteerd om een vuist te ma-
ken tegen de gebruikers van de teellandjes,
aldus een woordvoerder van de groep. Nog
voor de a.s. vergadering van de zandvoortse
gemeenteraad zal Logos kommentaar léve-
ren op het pré-advies van b en w inzake
de milieuvervuiling in de badplaats.



ekspositie FAMILIEBERICHTEN

Vanaf 6 maart t.e.m. 7 april a.s. ekspose-
ren drie beeldende kunstenaars in Galerie
Eijlders aan de Verlengde Haltestraat 77.
Het zijn de keramisten Wim en Jenny pul-
Ier uit Haarlem en de jeugdige grafikus
Anthonie Siman Gravelijn uit Waalwijk.

Het echtpaar Duller eksposeerde eerder
in zijn woonplaats en vervolgens in Rotter-
dam, Utrecht, Heemskerk, Barcelona, Was-
senaar en Amsterdam.

Voor de grafikus Gravelijn is het de eer-
ste keer dat hij zijn werk in het openbaar
presenteert.

De tentoonstelling wordt a.s. zaterdag
om 17 uur ingeleid en geopend door Kurt
Lob, docent aan de Kon. Akademie voor
Kunst en vormgeving te 's-Hertogenbosch.

Behalve 's maandags is de ekspositie in
Eijlders iedere dag geopend van 13-17 uur.

DUINBRANDJE
NABIJ KEESOMSTRAAT
Zaterdagmiddag werd de brandweer om-
streeks 3 uur gealarmeerd voor een duin-
brandje in de omgeving van de Keesom-
straat. Toen de brandweer kort na de mei-
ding arriveerde hadden omwonenden het
vuur reeds gedoofd. De schade aan de be-
planting is niet noemenswaard.

SPIJKERBANDEN
SLECHT VOOR AUTOWEGEN
Spijkerbanden tasten de wegen ernstig aan
en verhogen — onder de gemiddelde weers-
omstandigheden zoals wij die in Nederland
kennen — niet altijd de verkeersveiligheid.
Het gebruik ervan moet daarom ernstig
worden ontraden.

Tot deze konklusie is Rijkswaterstaat ge-
komen, na onderzoekingen in binnen- en bui-
tenland en op grond van een aantal rappor-
ten die in Zweden, Finland, Noorwegen,
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland over
de voor- en nadelen van spijkerbanden zijn
opgesteld.

Spijkerbanden zijn bedoeld voor auto's,
die veal moeten rijden over besneeuwde of
beijzejde wegen en ze worden dan ook voor-
namelijk gebruikt in landen met doorgaans
lang, strenge winters.

In Skandinaviê, Oostenrijk en Zwitser-
land heeft men gekonstateerd, dat spijker-
banden — als zij in grote getale pp de weg
verschijnen — het wegdek ernstig bescha-
digen. Soortgelijke berichten komen ook uit
Canada en Amerika. In Canada hebben me-
tingen uitgewezen, dat wegdekken waarover
geregeld met dergelijke banden wordt gere-
den, per winter slijtagediepten tot 10 milli-
meter vertonen.

Rijkswaterstaat vreest dat ook de neder-
landse wegen — bij gebruik op grote
schaal van spijkerbanden — niet aan dit
soort slijtage zullen ontkomen. Temeer, om-
dat de wegverharding die hier gebruikelijk
is, niet de hoogste weerstand oplevert.

zandvoortmeeuwen
kon afc niet de baas

Heden ging geheel onverwacht van
ons heen, mijn lieve en zorgzame
vrouw, mijn onvergetelijke moeder,
onze beste zuster en tante

Johanna Sabbé-Verbruggen
op de leeftijd van 59 jaar.

Namens de familie:
A. B. Sabbé
Tiny

Zandvoort, 28 februari 1971
Tjerk Hiddesstraat 4

Moeder is thuis opgebaard.

De crematie zal plaatsvinden donder-
dag 4 maart in het Crematorium te
Velsen, na aankomst van trein 11.25
uur, halte Westerveld.
Vertrek van Tjerk Hiddesstraat 4,
omstreeks 10.25 uur,

Tot onze droefheid ging heden nog
vrij onverwacht van ons heen, mijn
lieve man, onze lieve zorgzame va-
der, groot- en overgrootvader

HENDRIK SCHAAP
op de leeftijd van 82 jaar.

A. Schaap-Molenaar
G. Sebregts-Schaap
H. Sebregts-Jopie Muller
A. C. Berg-Sebregts
J. Berg
S. Sebregts-W. van der Geer
en achterkleinkinderen

Zandvoort, 1 maart 1971
Noorderstraat 34

Korrespondentie-adres:
Noorderstraat 6
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11.
Bezoek aldaar: woensdagavond van
7-8 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvin-
den donderdag 4 maart te 2.30 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

EERVOLLE PLAATS
VOOR OSS-TURNSTER
Tijdens de j.l. zondag in sporthal De Dreef
te Utrecht gehouden finale om het nationa-
le kampioenschap keurturnen meisjes van
10 tot 12 jaar is de OSS-turnster Nelleke
de Rooij op de 11e plaats geëindigd. Bij
de vier onderdelen verplichte oefenstof werd
Nelleke 9e. Bij het verwerken van de drie
onderdelen oefenstof naar eigen keuze
kwam het OSS-meisje wat ervaring te kort,
maar zij bereikte toch een eervolle plaats
onder de finalisten. A.s. zaterdag neemt
OSS met zes turnsters deel aan de halve
finale van het landskampioenschap voor
teams in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. De
halve eindstrijd wordt in Zaandam gehou-
den.

GOBI BEEK-MEISNER
Schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3 - Tel. 3412
DE SCHOONHEIDSSALON VOOR

I E D E R E E N !

Ruim een week geleden behaalde Zandv.m.
in eigen huis een weliswaar krappe, maar
fraaie 1—O overwinnig op een der koplo-
pers in de kompetitie. Eergisteren verloren
de kustbewoners met 1—O van het amster-
damse AFC, het elftal dat momenteel de
laatste plaats op de ranglijst bezet. Voetbal
blijft een grillig spel en voetballers blijven
onberekenbaar. De in Amsterdam gespeelde
wedstrijd werd door een flink kontingent
ZVM-supporters bijgewoond.

De hoofdstedelijke ploeg voelde zich op
het drassige en modderige veld kennelijk in
zijn element en manoeuvreerde Zandv.m.
al spoedig in de hoek waar de meeste sla-
gen vallen. Tot aan de zevende minuut wist
de verdediging van de geel-blauwen de sla-
gen op vaardige wijze te pareren, maar
toen raakten de spelers de draad kwijt. De
AFC-linksbinnen Bosma speelde zich volko-
men vrij en plaatste het leer voor de voeten
van de ver naar voren gekomen Kemna, die
de bal zonder mankeren achter doelman
Henk Bos in het net schoot, t—0.

De voorhoede van Zandv.m. raakte niet
in het minst gealarmeerd door de achter-
stand en speelde lauw en ongeïnteresseerd
verder, ledere aktiviteit leek voorlopig een
te grote inspanning voor de geel-blauwen op
te leveren. Een door Arend Stobbelaar in
de 29e minuut genomen vrije schop vanaf
het middenterrein bracht wat meer leven in
de ZVM-voorhoede. De kaihard door Arend
geschoten bal belandde In de handen van
doelman Kullens. Deze wist het leer niet
onder kontrole te houden, waarna de bal
via de binnenkant van de paal in het veld
terugkeerde. Pech voor Zandv.m., geluk
voor AFC.

Aan het slot van de eerste- en het begin
van de tweede helft, ondernam de voorhoe-
de van Zandv.m. verscheidene aanvallen op
het doel van de hoofdstedelingen. De op-
bouw van de aanvallen was echter te onsa-
menhangend om een werkelijke bedreiging
voor de positie van de gastheren op te le-
veren. De kustbewoners bezorgden zichzelf
nog een ekstra handicap door de slechte af-
werking van de aanvallen en keeper Kullens
behoefde maar zelden in aktie te komen.

Zijn kollega onder de zandvoortse doel-
palen moest echter al zijn vakmanschap en
energie aanwenden om de gevaarlijke uit-

vallen van AFC hoofd, handen en voeten te
bieden. Twee minuten voor het einde ge-
bruikte hij ook zijn spierkracht om een aan-
val te elemineren en liep hij de AFC-er
Rachman tegen de grond. Bos maakte ech-
ter weer veel goed door de aan de amster-
dammers toegewezen strafschop op te van-
gen en onschadelijk te maken. Even later
kondigde het fluitsignaal van de arbiter het
slot van de wedstrijd en de 1—O nederlaag
van Zandv.m. aan.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Uitslagen zaterdag 27 februari:
TYBB—Zandv.m.
Zandv.m. 2—SMS 3
Zandv.m. 3—Velsen

B-junioren:
Kennemerland 1—Zandv.m. 1
Hoofddorp 2—Zandv.m. 2
Zandv.m. 3—HFC 3

C-junioren:
Zandv.m. 1—Haarlem 1
DSS 1—Zandv.m. 2
Haarlem 3—Zandv.m. 3
Zandv.m. 6—THB 1

A-pupillen:
HBC 1—Zandv.m. 1
HBC 2—Zandv.m. 2
Kenn.land 3—Zandv.m. 3
Zandv.m. 4—RCH 4
Zandv.m. 6--TYBB 5
RCH 6—Zandv.m. 5
Zandv.m. 7-TYBB 8

B-pupillen:
HBC a—Zandv.m. a
RCH b—Zandv.m. b
Zandv.m. f—Schoten d

Uitslagen zondag 28 februari:
AFC—Zandv.m.
IVV 2-Zandv.m. 2
Zandv.m. 3—ZFC 3
Spaarndam 2—Zandv.m. 5
K IC 3—Zandv.m. 6
DSS 5—Zandv.m. 7
Zandv.m. 8—N.Vennep 4
Zandv.m. 10—Kennemers 9
TZB 5—Zandv.m. 11

A-junioren:
Kennemers 1—Zandv.m. 1
Zandv.m. 2—Bl'daal 1
Zandv.m. 4—DSK 2

3—2
1—4
4—9

0—5
1—1
0—3

1—0
3—0
1—4
1—4

1—3
2—1
1—2
3—2
0—4
0—2
0—0

2—2
0—3
1—0

1—0
3—1
1—5
4—3
4—0
2—1
5—0
2—8

13—3

2—2
0—2
9—2

SLAGERIJ BURGER
Haltestraat 3 Zandvoort Telefoon 2994

vraagt zo spoedig mogelijk:

een verkoopster
met ervaring, of

een meisje
dat daarvoor opgeleid wil worden.

Het liefst een meisje dat zelfstandig de vleeswa-
rentoonbank wil verzorgen en het prettig vindt
met klanten om te gaan.
Sollicitaties overdag bij de chef a.d. .winkel of
's avonds: Frans Zwaanstraat 64, tel. 2643.

<$£
Verpleeg- en reaktlverlngscentrum

H9EÜW-UNECUM
heeft nog plaats voor:

a.) medewerkers in
de afwaskeuken

(wij gebruiken een volautom. afwasmachine)

b.) kamermeisies
(voor het onderhoud van onze afdelingen)

Voor funktie b. zijn ook oudere en/of gehuwde da-
mes welkom.
De werktijden kunnen in overleg geregeld worden.

Mondelinge en/of telefonische sollicitaties te rich-
ten aan het Hoofd van de Huishouding (mevrouw
Van Leeuwen) tussen 09.00 en 17.00 uur.

Zandvoortselaan 165 te Zandvoort.
Tel. 02507-5441.

Omroepers
Voor fouten In \efOnlsch

opgegeven adv.entles
wordt geen e,ele
aansprakelijkhvd

aanvaard. V

dr. FLIERINGA
a f w e z i g van 4 mri, tot
8 maart.
Waarn.: dr. Anderson, dr.
Drenth en dr. Zwerver.

BANKSTELLEN, direVt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ595,-; of
1 K f 150,- en 10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

Flinke betrouwb. werkster
gevr., ma. en di. van 9-12
uur, sterflat. tel. 5639.
Te huur: gem. kamer met
kookgelegenh. Br. ond. nr.
1601 bur. Zvt. Crt. of tel.
4273.
Wie helpt jonge vrouw m. 2
schoolgaande kinderen aan
gem. woonruimte vanaf 15
mrt. (evt. 1 april) tot 1 ju-
li? Br. m. prijsopg. ond. nr.
1402 bur. Zvt. Crt.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

WONINGRUIL in Zandv.:
ben. huisje, huisk., sip.k.,
en douche, groot zomerhuis
met enkele overname van
verbouwing, lage huur. Ge-
vraagd: groter huis. Br. ond.
nr. 1403 bur. Zvt. Crt.

T E N N I S
In Bentveld kunnen op dins-
dag en donderdagocht. nog
enige dames geplaatst wor-
den. Geen beginners. Aan-
melden: mevr. Klaassen, te-
lefoon 4864.

UITSLAG VERLOTING
Wilhelminaschool: Hulp gevr. voor 2 ocht. in

Ie prijs nr. 12, 2e prijs nr. de week, / 5,- p.u. Mevr.
986, 3e prijs nr. 2049 en Anderson, Kostverlorenstr.
4e prijs nr. 2366. 4, telefoon 2058.

Openbaar beraad
over zaken
die u aangaan
•
P. J. v.d. Ham (d'66)
Haarlems wethouder
over
openheid,
openbaarheid
en de realisatie
9

donderdagavond
4 maart-8 uur
gemeenschapshuis

met totale bodemprijzen!

CITRON femiliefles
de nieuwe, sprankelende, gezonde frisdrank, die <5<5k ö lekker vindt!

«•
voor de bowl erover de pudding! (blikC355partjes)

van de week!
die mag U niet missen!

VAN

iVOOR l

VAN

VOOR

van M voor
-**"\

MPPESOEP
met échte stuk [es kip!

4BOKDENBL1K

ram ASPERGESaü
boterzacht en tafelklaar - als groente of rol ze in een plakje ham!

PBUEMEWURDE3=1r
neem ze mi - geef in het voorjaar uw planten nieuwe kracht J

DUS...
niet alleen
woensdagenl
donderdag
maarde
HELE WEEK!l

DIRK VAN DEN BROEK
en JAC. MERMANS
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OVOORTSE CO
VRIJDAG 5 MAART 1971

redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ3,25 per kwartaal;
vanaf t juli ƒ 3.50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20.-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

kritiek van logos
pp pré-advies van b en w
inzake milieuvervuiling

bouw gezondheidshuis
dinsdag in de raad
In de gemeenteraadsvergadering van a.s.
dinsdag stellen b en w voor aan de bouw
van een gezondheidshuis aan het- Beatrix-
plantsoen — gelegen tussen Kostverloren-
straat en de spoorlijn — financiële mede-
werking te verlenen In de vorm van een ga-
rantie op betaling van 'rente en -aflossing
van de door de 'Stichting Gezondheldscen-
trum Zandvoort' aan te gane geldlening voor
de stichtlngskosten ad. ƒ 450.000. Verder
vragen zij de raad om een jaarlijkse vergoe-
dlng van 25% van de geraamde eksploita-
tiekosten van het huis — totaal ongeveer
ƒ 60.000 — en een krediet voor het bouw-
rijp maken van d» grond van het Beatrix-
plantsoen van f 25.000.

De totale bouwkosten van het gezondheids-
huis — een initiatief van de drie kruis-
verepigingen in Zandvoort — worden mo-
menteel geschat op ƒ515.000. Van rijk en
provincie wordt een financiële bijdrage van
ƒ 55.000 in de bouwkosten verwacht en van
de zijde van het 'Comité Kinderpostzegels'
wordt gerekend op een bedrag van 10.000
gulden. Het resterende bedrag van 450.000
gulden wordt verkregen door middel van een
tweetal geldleningen: een lening van
ƒ 278.350 tegen 8Vi %, waarvan de rente
en aflossing voor 50b/o ten laste van de ge-
meente komt en een lening van ƒ 171.650
tegen 8Vz %, waarvan de rente en aflossing
geheel ten laste van de gemeentekas komt.

De drie kruisverenigingen zullen hun ka-
pitaal niet in het projekt investeren, ten-
einde uit de opbrengst daarvan en uit de
te verhogen ledenkontributie het te verwach-
ten jaarlijkse tekort op de eksploitatie van
het gezondheidshuis te kunnen dekken.

Voor de bouw van het projekt aan het
Beatrixplantsoen zal het huidige bestem-
mingsplan voor dit gebied (speel- en sport-
terrein) dienen te worden gewijzigd, delen
b en w mee.

In verband met de recente btw verhoging,
de gestegen prijzen en de hogere loonkos-
ten, heeft de zandvoortse strandpachters-
vereniging het kollege verzocht de raad
voor te stellen de sedert 1969 ongewijzigd
gebleven tarieven voor de verhuur van
strandstoelen te! verhogen.

Gevraagd wordt de tarieven voor het ver-
huren van strandstoelen voor een uur van
ƒ 0,50 te brengen op ƒ 0,60, voor het ge-
deelte van de dag vóór 13 uur of voor het
gedeelte van de dag na 13 uur van ƒ 1,10
op ƒ' 1,25; voor een dag van ƒ 1,50 op
ƒ 1,75; voor een week van ƒ 7,50 op ƒ 8,75
en voor een maand van ƒ 22,50 op ƒ 26,65.

Na goedkeuring door de raad zal voor
deze wijziging van de tarieven de toestem-
ming van de minister van ekonomische za-
ken nodig zijn. Dit ingevolge de vorig jaar
door de minister afgekondigde prijsbeschik-
king.

Verder willen de strandpachters de op-
somming in het kontrakt van de verkoop
van warme eetwaren in de strandpaviljoens
uitgebreid zien met kroketten. Het kollege
van b en w heeft hiertegen geen enkel be-
zwaar.

Ook het dagelijks bestuur van de gemeente
ycrelt op dit ogenblik niets voor de instel-
ling van wijkraden, zoals door de afdeling
Zandvoort van de vvd onlangs in een schrij-
ven aan de raadsleden werd bepleit. Reeds
eerder hadden ' de koalitiegenoten van de
vvd in het kollege, de pvda en de kvp, het
stichten van wijkraden van de hand gewe-
zen. Genoemde partijen zijn van oordeel dat
de instelling van wijkraden niet van boven-
af moet geschieden, maar moet voortkomen
uit het partikulier initiatief.

B en) w sluiten zich bij deze opvatting
aan en stellen dat wijkraden alleen met suk-
ses werkzaam kunnen zijn, indien het initia-
tief tot oprichting uitgaat van de bewoners
van de i wijk. Recente ' ervaringen met het
aktieve .wijkkomité Noord stemmen in dit
opzicht tot hoopvolle verwachtingen en het
kollege meent dat een dergelijk wijkkomité
in - rle toekomst wellicht kan uitgroeien tot
een wijkraad.

B en w stellen de raad voor positief te rea-
geren op het verzoek van de heer P. W.
Pijpelink, eksploitant van de midgetgolfbaan
aan de Vondellaan, een dergelijke baan te
mogen aanleggen op het Burg. Van Fene-
maplein.

Zij verzoeken de afgevaardigden een ge-
,deelte van genoemd plein ter grootte van
plm. 1250 m2 aan de aanvrager voor de tijd
van vijf jaar voor ƒ 1000 per jaar te ver-
huren. Het kollege is van mening dat deze
attraktie een verlevendiging van het plein
betekent en uit dien hoofde gewenst is.

Voor het treffen van aanvullende veilig-
heidsmaatregelen aan het circuit'stellen b
en w de raad voor een bedrag van 67.144
gulden te voteren. Van dit bedrag kan
ƒ7.144 ten laste van de normale onder-
houdskostèn worden gebracht, schrijven b
en w in hun toelichting bij dit voorstel. Het
bestuur van de Stichting Touring Zandvoort,
welke het circuit voor de gemeente eksploi-
teert, heeft voorgesteld ƒ 60.000 uit het re-
servefonds circuitvoorzieningen ter beschik-
king té stellen. Het kollege verzoekt de ge-
meenteraad hiermee in te stemmen en de
door T2 aangeboden ƒ 60.000 aan de re-
serve te onttrekken t.b.v. de uitvoering van
de genoemde veiligheidsmaatregelen.
(In de toelichting wordt de indruk geves-
tigd dat de gemeente in de thans gevraag-
de voorzieningen niet meer dan ƒ 7.144 in-
vesteert. Maar pok de ƒ 60.000 die het be-
stuur van TZ uit. het zgn. reservefonds ter
beschikking wil stellen, is gemeenschaps-
geld. Het circuit is eigendom-van de ge-
meente Zandvoort en het bestuur van de
gemeente en niet Touring Zandvoort stelt
de middelen voor het circuit beschikbaar —
Zvt. Crt).

Voor de aankoop van een vijftal oudheid-
kundige voorwerpen — door een inwoonster
van de gemeente ter overname aangeboden
— vraagt het kollege de raad een bedrag
van ƒ 1.360 te voteren. B en w menen dat
de aankoop door.de gemeente van belang
is voor de toekomstige oudheidkamer. Het
gaat om de volgende voorwerpen:
zilveren hoofdijzer met gouden boekjes,
twee gouden steekpennen, twee gouden
oorhanger; en drie bijpassende witkanten
kappen met bloem-, bloemvaas- en bloem-
potmotieven; mahoniehouten 'Penantkastje'
met gebogen deurtjes; mahoniehouten ronde
stoof met rlngdekoratie in profielen, gedeel-
telijk zwart geschilderd; wit-porseleinen
'Staftardshire' beeldjes, voorstellende hond-
jes en een gekleurde gedenkplaat in vergul-
de lijst, voorstellende de landing van Koning
Wl!leni l bü' Scheveningen in 1813. Op de
plaat staat vermeld: Ter herinnering aan het
eeuwfeest van Nederl. Onafhankelijkheid.
Aangeboden door het gemeentebestuur van
Zandvoort aan de zandvoortse schooljeugd
(1913},

Het door architekt Gles Sterrenburg
ontworpen plan voor een gezondhelds-
huls aan het Beatrlxplantsoen. Het
ontwerp heeft de Instemming van de
inspekteur van de volksgezondheid
voor Noord-Holland en b en w van
Zandvoort.

In een adros aan de leden van de zandvoort-
se gemeenteraad levert de jongeren-aktle-
groop Logos kritisch kommentaar op het
pré-advlos van b en w — zie ons nummer
van j.l. dinsdag — Inzake de vorig jaar door
de aktiegroep gekonstateerde miljeuveront-
reiniging in de badplaats. In het adres
schrijft Logos zeer verontrust te zijn over
de manier waarop het kollege heeft gerea-
geerd op de door de aktiegroep voorgestel-
da oanpak van het probleem van de ver-
vuiling.
'Het pré-advies van b en w volgt onze voor-
stellen op de voet', stelt Logos, 'maar de
ze worden door het kollege ook op de voel
geneutraliseerd'.

Wat de verbetering van het plaveisel van
de Kerkstraat en het Kerkplein betreft i.v.m.
de vetlaag op de huidige bestrating is de
aktiegroep van menfng, dat de bevolking van
Zandvoort geen behoefte heeft aan de door
b en w voorgestelde sierbefegeling. Er be-
staat onder de inwoners geen behoefte aan
een plaveisel dat 't oog moet strelen, maar
aan een betegeling die in de eerste plaats
hygiënisch is, aldus Logos.

De aktiegroep bestrijdt de bewering van
het kollege dat de duinvijver in zuid onge-
schikt zou zijn om als visvijver te dienen in

de techniek groeide rolls
boven hef hoofd

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEECE
HRLTESTR. IQ • TEL: «33 - ZflHDVOORT

De Rolls geldt algemeen als het summum
van betrouwbaarhied, en wanneer nu de
Rolls Royce-fabrieken failliet gaan Is men
geneigd te zeggen, dat het met de engelse
ekonomie wel goed mis zit.
Dat het Engeland in dit opzicht niet voor de
wind gaat is algemeen bekend, 'maar het
faillissement van Rolls Rbyce zit 'em niet
in de auto's van dat wereldberoemde merk!

Hoewel Rolls Royce nog geen zeventig jaar
bestaat, wordt dit merk algemeen be-
schouwd als het beste ter wereld,, en onbe-
twist het duurste. Beneden de honderdui-
zend gulden koopt men geen Rolls en ieder-
een die het geld heeft, mag er niet eens
een kopen. Jaarlijks gaan er 2000 de deur
uit, waarvan de helft voor eksport.

Maar het merk Rolls Royce staat ook in
andere opzichten voor geraffineerde tech-
niek, grote betrouwbaarheid en degelijkheid. •
De Rolls vliegtuigmotoren zijn eveneens be-
roemd.
Hoe is het nu mogelijk, dat zo'n bedrijf op-
eens over de kop gaat?

Rolls Royce is bezig met diverse zeer in-
teressante projekten. Zo is daar onder meer
een diesel-versie van de wankelmotor, en
een motor die op iedere soort brandstof
kan lopen. De wankelmotoren zijn vooral
van groot belang voor vrachtwagens en bus-
sen en kunnen daar een ware revolutie ver-
oorzaken. De andere motoren zijn vooral in
militair opzicht belangrijk en dit alles is dan
ook omgeven met de sluier van 'security'.

In dit kader was Rolls ook bezig met de
ontwikkeling van een vliegtuigmotor voor
een supersonische jet, waarmee de Ameri-
kaanse Lockheed-fabrieken de markt wilden
veroveren.

Engeland wilde (figuurlijk) tot iedere
prijs eksporteren, Rolls had groot vertrou-
wen in eigen technische know-how en Lock-
heed zag z'n kans om heel scherp in te
kopen.

Zo kwam een transaktie tot stand, waar-
bij Lockheed ruim 800 van deze RB211-
motoren bestelde tegen het lieve sommetje
van ongeveer 3Va miljoen gulden per stuk
en te leveren op een bepaalde datum in
1971, met een fiks boetebeding bij niet-na-
koming van deze verplichting.

Lockheed dacht goed te zitten, had
scherp gekocht tegen een gefikseerde prijs.
Maar het research-werk voor de RB211
was nog niet afgelopen en bleek veel kost-
baarder dan men had gedacht, zodat er
geen winst meer in zat, maar (per motor)
zo'n miljoen gulden strop.

En daarom zit Lockheed er nu óók naast,
want Rolls is failliet en pluk maar eens ve-
ren van een kikker!

Misschien, nu de engelse regering Rolls
niet meer helpt, zal de amerikaanse rege-
ring Lockheed moeten helpen.

Iedereen weet hoe de engelse regering
voor het blok zit en premier Heath achtte
het dan ook niet' langer verantwoord, belas-
tinggelden over de.balk te gooien.

, Daarom heeft men het op een faillisse-
ment laten aankomen. Nu bestaat de kans
dat de 'onrendabele top' op die manier ver-
dwijnt, dat men- het bedrijf stilletjes kan na-
tionaliseren en zelf een vinger in de- pap
houden.

Geen ezeltje
En hoe zal het met de Rolls Royce-auto's
gaan? Het is niet aan te nemen, dat dit
merk van de kaart verdwijnt. Ih ieder geval

hebben gerenommeerde; automakers als
Aston-M'artin en Mercedes er al: een oogje
aan gewaagd.

Het faillissement van Rolls Royce is in-
middels wel een teken aan de wand. De
techniek is min of meer op hol geslagen.
Fabelachtige bedragen worden geïnvesteerd
in research, zowel voor militaire als voor
andere projekten, en regeringen springen bij
om toch maar aan de top te blijven. Die
wetenschap draagt er niet toe bij de be-
drijfsleiders en de technici tot zuinigheid te
manen. Geld speelt geen rol want het is
tóch maar belastinggeld.

Niet alleen in Engeland zoekt men tever-
geefs naar het ezeltje, dat je maar aan zijn
staart hoeft te trekken en het geld rolt er
uit.

AGENDA
voor de openbare vergadering- van de zand-
voortse gemeenteraad op dinsdag 9 maart
a.s. in het gemeentehuis, aanvang 20 uur:

1. Notulen van de vergadering gehouden
op 26 januari 1971'.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Préa-dvies inzake' een- brief van' Logos

over milieuverontreiniging.
6. Verkoop grond in Winkelcentrum-Nrd.
7. Al dan niet instellen van beroep tegen

onthouding goedkeuring aan een deel
der voorschriften van het bestemmings-
plan 'Noordbuurt'.

8. Verlenging ontruimingstermijnen van on-
bewoonbaar verklaarde woningen.

9. Intrekking raadsbesluit tot verkoop van
grond in bestemmingsplan 'Noorder-
duinweg II'.

10. Heffing opcenten personele- en grond-
belasting.

11. Voorzieningen aan het circuit.
12. Aanvraag eks art. 50 der kleuteronder-

wijswet (verduisteringsgordijnen chr.
kleuterschool 'Klimop').

13. Presentiegeld kommissie bezwaarschrif-
ten A.B.W. en vorderingskommissie
woonruimte.

14. Aanvraag eks art. 72 der l.o.-wet 1920
t.b.v. de Julianaschool.

15. Aankoop van drie noodlokalen.
16. Pré-advies inzake brief W. R. Bos'over

uitbreiding perceel Mr. Troelstrastr. 4.
17. Stichting vani een gezondheidshuis aan

het Beatrixplantsoen.
18. Pré-advies inzake brieven van de vvd en

de kvp over de instelling van wijkraden.
19. Wijziging tarieven eksploitatie strand.
20. Aankoop oudheidkundige voorwerpen.
21. Aanleg midget-golfbaan op het Burg.

Van Fenemaplein.
22. Voorbereidingsbeslult Mr. Troelstra-

straat 60.
23. Garantie hypothekaire geldlening.
24. Rondvraag.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

mrt. berijdbaar
7 0.17 S'.OO 12.56 20.30 4.30-10.30
8 1.35 9.00 13.59 21.30 5.30-11.30
9 2.25 10.00 14.40 22.30 6.30-12.30

10 3.03 11.00 15.14 23.00 7.00-13.00
11 3.33 11.00 15.42 23.30 7.30-1330
12 4.03 12.00 16.13 24.00 8.00-14.00
13 4.31 12.00 16.40 24.30 8.30-14.30
Samengesteld door P. van der Mïje KTczn.

verband met de te geringe diepte. De vij-
ver, schrijft Logos, is rijk aan diverse soor-
ten vis en het diepste punt van het water
is minimaal 3'/2 meter. Dat de vijver klei-
ner zou worden door het intrappen van de
kanten, zoals b en w in hun pré-advies stel-
len, kan natuurlijk op vele manieren worden
ondervangen, aldus de jongeren-aktiegroep.

Inplaats de aanstelling van een school-
ekoloog voor miljeu-opvoeding in het Inter-
gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Kenne-
merland ter sprake te brengen, zoals het
college voorstelt, zou het gemeentebestuur
zich in verbinding kunnen stellen met Haar-
lem. Deze gemeente, schrijft Logos, is se-
dert 1969 met deze kwestie bezig. Gezien
het langdurig overleg in ISK-kring om te
komen tot tastbare resultaten, heeft de ak-
tiegroep weinig vertrouwen in de werking
van dit orgaan. Verder stelt Logos voor kón-
takt op te nemen met het bestuur van de
Natuurbeschermingskommissie Zd.-Kenne-
merland. Dit bestuur heeft uitgewerkte plan-
nen klaarliggen voor het stichten van een
biologisch centrum voor het verschaffen van
informatie.

De aktiegroep is verontwaardigd over de
ontruimingsaktie die b en w tegen de ge-
bruikers van de teellandjes — legaal of ille-
gaal — wil ondernemen. 'Wij willen nadruk-
kelijk stellen', aldus de aktiegroep, 'dat dit
geen ogenblik onze bedoeling is geweest'.
Toen Logos zich uitsprak over de vorm van
rekreatie waarvoor plaats moet zijn, bedoel-
de de aktiegroep niet dat de telers zouden
moeten verdwijnen, maar dat de landjes ver-
beterd dienen te worden'. Die verbetering
kan op andere wijze geschieden dan via een
gerechtelijke aktie, meent Logos.

De'gemeente, de politie of andere instan-
ties, vervolgt de aktiegroep, dienen de te-
Iers er konstant op te wijzen dat zij in
strijd' met de voorschriften handelen. Wan-
neer de overheid toezicht uitoefent op de
hygiëne van het binnenterrein van het cir-
cuit, dan is dit een meer redelijke oplos-
sing dan uitwijzing, stelt Logos.

De jongeren-aktiegroep zegt in zijn adres
aan- de gemeenteraad 'geen behoefte te
hebben om te horen hoe fijn het wel is dat
Lbgos' het initiatief voor verbetering van de
mÏÏjeuhygiëne heeft genomen. Wij hebben
meer', aldus Logos, 'aan konkrete uitspra-
ken waardoor ieder kan zien wat er precies
door b en w aan verandering wordt voorge-
steld'. In het pré-advies, stelt de aktiegroep
vast, wordt vrijwel niets konkreets gezegd.

KLUITJE IN 'T RIET
De jongeren worden door b en w In hun
pré-advies inzake de milieuverontreiniging
in Zandvoort duidelijk met een kluitje In het
riet gestuurd. Dat kluitje is zo ongeveer het
enige konkrete In het pré-advies van het kol-
lege. B en w wentelen de verantwoordelijk-
held voor de- vervuiling- van straten- en- plei-
nen geheel af op het ongedisciplineerde ge-
drag van het publiek en schuiven de vervul-
ling van het binnenterrein van het circuit
op rekening van de gebruikers van de teel-
landjes en onbekende derden. Voor het da-
gelijks bestuur van' de gemeente Is daar on-
geveer de kous mee af, al heeft het nog
wel iets in petto.
Het ongedisciplineerde publiek kan en wil
het kollege niet van de straten en pleinen
weren, naast vet op het plaveisel brengt het
ook leven In de plaatselijke ekonomie, maar
de pachters en niet-pachters van de teel-
landjes kan het wel aan. Daarom stellen
b en w aan de gemeenteraadsleden voor te-
gen de gebruikers van de teellandjes ge-
rechtelijke maatregelen te nemen, 't Is ferm.
Maar de voorgestelde aktie tegen een hand-
jeyol mensen kan ons er toch niet van over-
tuigen dat het b en w ernst is met de ver-
betering van het leefmlljeu In Zandvoort, zo-
lang zij de door de jeugd voorgestelde aan-
pak van het probleem afdoen met een paar
vage toezeggingen.

Misschien dat de raad a.s. dinsdag meer
begrip toont voor de suggesties en wensen
van de jongeren op het gebied van de mil-
jeuverbeterlng In de badplaats.

JAARVERGADERING '71
ABVA-ZANDVOORT
Hedenavond belegt de afdeling Zandvoort
van de Algemene Bond van Ambtenaren de
algemene ledenvergadering '71. '

Tijdens de bijeenkomst neemt de sekre-
taris van het plaatselijk ABVO-bestuur, de
heer R. Korver, afscheid. Hij heeft deze
funktie ruim 15 jaar bekleed.

Het bestuur heeft de heer Corn. Koper
in zijn plaats kandidaat gesteld. Op de ver-
gadering zal de huldiging plaatsvinden van
leden die een kwart eeuw en veertig jaar
bondslid zijn. De tweede bondsvoorzitter,
de heer J. van Dijck, zal een inleiding nou-
den over het onderwerp: 'Plaats en taak
van de vakbeweging in ons land'.

fHollandïa' Bar

vanaf donderdag
11 maart

Geopend
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VERJAARDA6
't Was te erg. Als je jarig bent en je voelt
je een jaar ouder geworden, dan is het
nauwelijks denkbaar, dat je je jonger voelt!
Zo was 't toch maar. Ze hielden me wel
bezig. Boodschappen gedaan met Erica en
bij terugkomst plotseling Ton en Tonny uit
Volendam in m'n k'amer te zien zitten, was
tóén al te veel voor me. Dit voorval luidde
de start in van een reeks onvoorstelbare
gebeurtenissen. Ik had 't niet meer!

We bleven dankbaar bijeen in een^gezel'».
lig onder-onsje. De lieve kinderen, Tonia,
Terry en Jan, hadden, zich ook niet-oobe-
tuigd gelaten. Alles stond in het teken van
het paard! Jawel, de man is een paardegek,
zoals dat heet in hypische kringen. Om
iedereen recht te laten wedervaren: de Shi-
loh-ranch is daar niet vreemd aan. Goed,
de jarige kreeg allerlei paarde-cadeau's, een
paar sporen (die hij nooit mag gebruiken!
maar ze zijn van voor de oorlog van 1914-
1918) een rijzweep, een borstel, een trim-
kam en een hoevenkrabbér. Van de familie
uit Volendam: sigaren in ee'h fraai handbe-
werkte 'paardendoos1; glaswerk van zus en
een glazen onderzetter (met paardehoofd!)
van de kinders.

Ik zei 't al: 't was te erg.- Ton en Tonny
bleven. Erica (de schenkster van'de rij-
zweep met toebehoren) -was er bijzonder
blij mee. Er waren vergelijkingsmôgelijkhe-
den met Los Angeles en Zandvoort. Als ik
Erica goed begrepen heb, vielen ze uit in
het voordeel van Zandvoort.

Lieve vrienden, ik moet kort zijn. Ik mag
niet zo veel ruimte besteden aan dit, zeer .
persoonlijke gebeuren,' maar -.als je jarig
bent (geweest) mag je, denk ik, een potje,
breken. Eén keer per jaar moet dejedak-
teur mij even laten gaan! Wij lcünnën~ën al- ''t
lemaal 'ons voordeel mee doeh. Wij leven <
in een tijd dat we lief moeten zijn voor el- ,
kaar. Wel, zo was 't dan ook.-Ze waren,
allemaal- lief voor mij en ik hoop dat- ik
daar -, terwijl het feest voortduurde —
iets vóór terug heb gedaan. •

Ik ben-nog steeds zo ontroerd jongens:
Lia, Dolf," Sheila, Jan en Robbie: dank,./
dank, -dank. Voor de fijne rieten dubbele-j
fruitschaal. Dank Sjaak en Rie voor de si-,.1
garen. Dank Jetty" en Ton, Kees en Joke f
voor de sigaren(l) Zeker, de man is eenfp
sigarenroker. Dank, asjeblieft niet vergeten:;.!-,
oom Koen voor de dure doos sigaren, die.V.
je mij bracht' op 'de zondagmorgen, terwijl
normale mensen nog op één oor liggen! Gfe
weldig! • *

Het ging toen de hele dag door! Tonny;
kookte soep en Erica was wat verlegen. De;

sigaren van pep werden aangesproken en
de brieven van Jopie en .Corrie. en de. kin-
ders uit Volendam werden nog eens 'h.erle-
zen.'Ja, je'moét', dan heel wat weg>likken
om je hoofd bov'eri water te houderi.

Ze kwamen in drommen opzetten. Sjoerd
en Marjolijn, Annelies en Wil, Corine en
Joop ...-.én- dos uit ̂ Oyerveen, • Bob en Willy
uit Haarlem, Stephen en Joke, Rolarid en

.Thea,. paul.en_Ernly (schrijf ik. dat goed?)

lions reikt naar top FAMILIEBER1CHTEN

fles wijn, voor

GLADDE WEG
POMPEND REMMEN ' • „ ,-• 71 . ;, • -,.- •'. Bijzonder getroffen door de warme belang-
• Houdt bij nat eri glad weer'rekening met stelling bij het heengaan van mijn lieve
verandering van wegdek.. Juist Wj .eefl lichte vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma
opvriezing kan keibestrating spiegelglad • .Anna Johanna Koper-Llgtenbarg
worden. betuigen wij langs deze weg onze welge-

, • Inhalen op tweebaanswegen blijft bij de meende dank. ...
,fhuidige weersomstandigheden gevaarlijk. , Het medeleven, persoonlijk, schriffeljjk o.f .In
"«Vermijd bruusk optrekken,'evenals sterk de v01""1 van bloemen tot uitdrukkingsge-

remmen of scherp sturen. ~' ' • ' • • bracht, was voor ons een grote troost.
• Pas uw snelheid aan bij op- en afritten Uit aller naam:
en op en onder viadukten. .•. E. E. Koper
O-Tijdig en geleidelijk remmen, niet te dicht Zandvoort, maart 1971
achter een voorrijder kruipen, geleidelijk Potgieterstraat 9
naar links gaan bij inhalen, het niet te snel
naderen en ingaan van bochten zijn alle noVTPRÓ \X7TW7ncrrï7T>o PM
punten, die het slipgevaar reduceren. üOKlLKb-, WIJKZUSTERS- EN
• Veilig Verkeer Nederlad adviseert de
weggebruikers zolang de wegen glad en nat
zijn om pompend en in kadans te remmen.
De wielen worde'n hierdoor niet geblok-
keerd, waardoor de J kans-op doorglijden
wordt tegengegaan. t-

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

VEEL BELANGSTELLING
VOOR ZAALVOETBAL

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233.

De eerste zaalvoetbal-kompetitie, die bin-
nenkort in de sporthal van start gaat, is
vrijwel volgeboekt. Naar verwacht wordt, „

.^akeenj-jJKhJtal aeanr^ van-, de partij zijn.^WUKZUSTER: . :
'•"'Organisaties, ~dlë 'aan''deze zaalyoetbal: 'Zaterdag 6 én zondag 7 maart: ' •"'-";

kompetitie willen deelnemen, kunnen zich •>, A „ A \ ;nAa (~=„tu„:,.t,„<;_ 1-7 4„i o-ro< ;

nog tot 15 maart opgeven "bij de Koftimissie Zr' A' v'd' ünde> Gasthuishofje 27. tel. 27.91 ,
• Zaalyoetbal, p/a sporthal-restaurant' tele- APOTHEEK:
ïfoorii'5619. 'i;-'

> 6—12 maart:

HALTESTRAAT AP.OTHEEK, Haltestraat 8,
telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

PREDIKBEURTEN

''genhéidf:,;onv deze .;tocht mee te wandelen.
ji De start.L;is| van'uij: gebcïüw 'DON/M' aa..

',het.',:Zandvoorterpad'7té-Ovefveen. Zaterdag
tussen 12.00 en 14.00 uur, zondagAtussen

-.11.00 en 12.30 uur. Afstan'den: 5-1Qj-15km.

'*fi , - V- ••$
:, . •' '• •••" . n :' • S • > • ; -v-

;WINTERSERIE v.
:;JAN,PASSTOORS' : %

!Zaterda;g 6 én-zondag 7 maart a.s;> orga-
'.-, niseert ,'Jan Passtoors' de laatste totht van
• 'de winterserie '70-'71. ,.;.-; f),

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 7 maart: ; •• - . . . , , • .'• • .

aan Kerk:*
10.30 >uur: ds. P. v.d. Vloed, Bediening
Heilige Doop. .,,, - , , •

Wijkgebouw Noord: . . . , ;

10.30 uur: ds. M. E. Duyyerman, van .
Santpoort. Viering'TH.-Avondmaal.

Jeugdkapel: . -}i' ..,,.. i
10.30 uur: de heer L. K. de.Vries.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg

Zondag 7 maart:
10 uur: ds. J. de Waard. Viering Heilig
Avondmaal. - • " . . ' . .
19 uur: ds. J. de Waard. Voortzetting
viering H.A. en Dankzegging.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 7 maart: . . . . • - - » - . . . . . .

10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich, e.l.
• te Amsterdam.

: TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN 'f

2000 Brandmelding . •-

»444 Politie (alleen noodgevallen);,;

5043. 3044, 3055 Politie ;*(
•j, '

*841 Gemeentesekretarie ,/.'• y'

2262'Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver1-
lorenstraat 68 i

straatwén 122, Haarlem-

ST. AGATHA

Zaterdag 6 maart:
19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.

Zondag 7 maart:
'9.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. kan'-' •
tor-organist. _ - . . ; • - . - '
11.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.
dames-, heren- en kinderkoor. Orgel: L.
Stuif bergen.
19 uur: Vasten-meditatie.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Vrijdag 5 maart:
19.30 uur: Offervrijdag.

Zondag 7 maart;
8.30 uur: pastoor .H. Kaandorp.
11 uur: kapelaan;J.''Veldfrm.rn.v. Liturgi-
sche Werkgroep.,'Orgel:;:G. V.d. Steen.

T.DO ,„..„ „~„, „~ „,~„m„ „„„, „= „„=„= .- het afgelopen weekend ziet het er naar Op 'oorlogssterkte' en 'The Lions' met een
Ilpn«n J«n?ai Rpri^nift woôrT'<ifnP c?fpr

 ;ïiuit, dat de zandvoortse leeuwen het komen- gehandikapt team. 'Niet alleen Karel Pastor,s-srr^^^
Bedankt, lieve oma uit Heerlerheide, voor ,'Bond, n.l. de ere-divisie. spelersbarik-de wedstrijden van hun team- service deaVr entveia> =>«At(-
PH »««="«««.-™de namens Fransen lrma' Alleen een ernstige inzinking, waardoor, genoten te Volgen / :. ' , .. . , , . ' -:: , , >; ,
en de kinderen. . -. Je zes no te ,en wedstrijden verloren 'D ' * , bleek echter.^,geen belemmering te 2424 Autobedrijven .'RinkoV Ford;,sqrvice
't Werd een beetje laat, of liever gezegd; >0uden gaan, kan 'The Lions' ervan weer- zijn want vanaf hjrt begin dikteerden de en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
vroeg in de maandagmorgen. Wat moohkatj^. houden volgend seizoen uit te komen tegen zandvoorters het spel. Weliswaar met m een Zeestraat 27 ,~-•.. . r±-,
dan toch op zo'n maandagmorgen hetfever' ploegen: als -PuricHi-Rottérdam-Züid.:--Fiat' moordend tempo, maar toch ./nog. te hoog __ «, ' V '-v . ' ' . ;; .
zijn. Zo -'veelr vriendschap, zo veel harte stars Levi's-Flamïngo's, enz. - voor de amsterdammers. Vooral via de pro; 2525 W. Schouten, centrale verwarming,
lijkheidi . UCÏI!>r"""l"a ' '• ., duktieve Roei Tuinstra werd de ruststand oliehaarden, gasforn., wasautomaten1 ' Het afgelopen weekend kwam naaste berej|<t met 28—44

Ik ben waarschijnlijk iemand vergeten i konkurrent 'The Haarlem Cardinals' niet tot Na de rust optljeüw een dominerend The (023) 287487 Singer Naaimachines vert.
dit relaas. Maar hij(zij) hoort er we bi„ winst, terwijl The Lions tegen nr 3 op de Lions maar nu kwam A.M.V.J. sterker te P. Houssart. rep. «n demonstr. Edin-
O, jongens, wat waren jullie allemaal ge- ranglijst, het amsterdamse A.M.V.J., geen voorschijn en kon deze ploeg geruime tijd burghstraat 5, Haarlem
weldig. Bedankt. ._. _ MOMUS^iJsstap ,maakte en, een-verdiende 58-r82 ge|ijke tred houden met Se titel-gegadigde. ._,„ n. t _. r Vu ""Z

zege behaalde. Tenslotte moest •'A.M.V.J. toch weer het 4519 Diamont Shop. fa. Barber & Zn..
In de Apollohal speelden zaterdagavond hoofd buigen voor de klasse van The Lions; Baanuisplem 10 . ;;

: j.l. de twee rivalen tegen elkaar: A.M.V.J. De eindstarid werd tenslotte 58—82 in het 5759 Secr Groene Kruis b o n 9SfiQ
voordeel van de,,jongens van coach Jan oene Kruis' b'9'g- 3569

• : • . - . - . - • : . , ; • " ' ^ ••• -•:•• •• • : . Boogaard. .. • • (023) 265185 Singer Naaimachines vert.
.- ' " " • • • - • "'"" • ' • -.'. , . Produktiefste spelers aan zandvoortse zijde H. Houssart, reppen 't"

v!Ü,;'u.i.2L.'? ;'''.-:•" ' ' • • ' • ' • • ' - '": '' •*'•• '*±•:*•••'•• waren: Roei! Tuinstra (27), Rob Boogaard . . . - - . • . - ;
/•u-.-,™ .̂i: ~i: : : . . . ' '.' • ' • : • ' • ' • '•• '~'**?!,.^ C^B) en Kees Kass'teeri-'(-12).
.î rr î.—-~'~••"-~ .... .-_• ; '• Naaste rjvaal Haarlem/ Cardinals kon in

. Haarlem niet tot winst komen tegen midden-
motor Wilskracht.' Na'een vrij geïijkopgaan-
de strijd wjsten zij wel-.éèn voorsprong op
te bouwen, maar deze werd door Wilskracht
snel ongedaan gemaakt en .zelfs in een voor-
sprong omgezet, a

De strijd ging verder gelijk op, maar Wils-
kracht toonde net'een .ietsje meer inzet eri
zo verloor .Gardinals zijn 3e wedstrijd van ., .- . , . ju.t, .. . , , . . .
dit seizoenifCstand 57—59 m hetrivpordeel Een oude droom van naar fris'sèj'l'iicht hap- tegemoetkoming'-besluit,-70: menen de hui-
van Wilskracht)..._. ,!• ., .. v.,,,̂  pende stacJÊcehtra, de elektrisch'&^autó! dige: initiatief nemers.r.Vbor de oorlog 'betaal

' ! komt opnieuw in Duitsland opütfè^w.eg. Zo den E-auto's in Duitsland inderdaad'minder
Stand: j - - : . - : ; ^ ' v ; - mogelijk 'id.it/na'jaaV, anders vborj'aarj1:il972; wegenbelasting dan-wagens mét benzinemo-
1. The Lions 14-28; 2. Cardinais" 14-22; 3. wil 'het in Essen .gevestigdeU!g,èriootschap( toren. Zo zou het weer moeten'worden.
A.M.V.J. 15-20; :4. Paulus :15-20- 5'. E B BC voor elektrisch wegverkeer: eeri;:pj!oef'nemen- ''; • '.' - . .
16-16- 6 Treffers 12-12- 7 A S V U 14-12' met:een nieuw model,door;,elektfifcite!t aan- • ' ' . ' > • • ,
8.. Wilskraqht 15-10; 9. ÜS. 14-4; 10. Ro- gedreven wagens. : , . , ^"^ 'Jffiti ''% , : . - - . - • ' ' ; . - ' ' ., v - ; ', • •
;wlc-1.1-2 en; 11, Ptnk Stars':,13-2." - ̂  ; H?t gaai hier ̂  kleide Vbles l̂liagen^ BOUW-VAN^NIEUWE " '' • • " " ' : •

'-.' ' • ; :\' met' een karrósserie van-kunststof, .HiB^VinoH ."; , •* ; '• : • '
A.s. zaterdas speelt The Lions in Zandvooft, gjeschikt' zouden zijn. voor'korte-at

•• - tegen jjhe (flaarlem. Cardinals. De aanvang ténii Met één batterij zou de/ reikwijdte '".i". ,VT
vah deze wedstrijd is 20,30 uur. Indien, dé.' rond de '100 km liggen. -i'S:: /'.Cr . KAÏN
leeuwen tot:>de |,vpj[e .yirjnst kupnen^komenl '•\/. _ . - "'• • : • ' .. '' ,-..- ' --;>
kan niets hëh m'eèr"wéerfioüden van promo- Deze E-auto zou een goede acceleratie. Gedeputeerde Staten van :, Noord-Holland
tie en is jvoor het kampioenschcip nog moeten hebben eh'één topsnelheid'van on- hebbén hun goedkeuring gehecht', aan T het
slechts één tgewonnen wedstrijdi nodigx"vari geveer 100 km. Als gezegd is,-de-elektri- vorig jaar genomen raadsbesluit inzake de
,de :yijf,;die na zaterdag nog gespeeld moe-, sche, motor niet nieuw. Al dertig jaar ge- bouw van een nieuwe remise^voor de buiten-

" tè'n worden.'Over twee w.eken 'is het hele-i 'eden reden in Duitsland'postauto's bp;bat- dienst van publieke werken? Het'ligt in de
' maal'beslistfin de landelijke; 1e klasse. Dan terijen en in Londen heeft bijvoorbeeld; het bedoeling met de bouw vanvhet projekt tus-
:'spëëlt A\M.V.J. tegen The Haarlem Cardi- warenhuis Harrods elektrisch aangedreven sen de spoorbaan A'dam—Zandvoqrt en de
nals. ... ' . - • ' • bestelwagens: Bij al hun voordelen'hebben Kam. Onnesstraat zo spoedib. mogelijk een

Ook ven'de zijde van de NOS bestaat d'? één gevaarlijke. kant: zij'rijden zo ge- begin ;te maken. ' ' \,',y ••"*'
belangstelling voor 'Het duel The/Uions-nThe:; ruislóos, dat de voetgangers ze niet hoort . • , :
Haarlem Cardinals.; Het is vrijwel zekertidat; aankomen. - • - . •' : ;"' ;!• ? •• •
zij met'een ploeg nabr Zandvoort komen om

Hebt u een

Doe dan mee
met het

-Qm te beginnen ver-
dient .ü extra"" rente.
.Zonder kosten. Zonder

•.eêrirnaaï met rde 'iAÖN;

bedrag., u maandelijks
iwiit.^reseryeren, gaat
het sparen'vèfcfèFattto

:matisch.,U kunt al
doenlmet .jf 25:~

maand. Niet gek, om
.vandaag of morgen
eve.n een bezoekje te
brengen .aan 'een van
de meer dan 500 ABN-
kantoren in Nederland.
Ook voor u ligt er een

^folder klaar met alle
'"bijzonderheden over;
.'het ABN Salaris Spaar-,

welkprf. b.ij..

Algemene Bank Nederland
:"'"' :""."" . ' • :'~''"'":•;:.. j 'y . --- . - / / • ••• \.;!".^"' *:.

ZANDVOQiRT, GROTE 'KROGHT|il%HTEj^(^5a7-5341

schoon rijden mét
"" autO:;^;

opnamen te maken van deze' wedstrijd;.

BURpERLIJKE STAND
26"februari 1971—4 maart 1971

<A.
Geboren: Maureen, d.v.
• -

Jvlole'haar eh H r Keur;
J. Keur en L. Eldering

* Ö e d J a b

Men zou zich mogelijk taxi's met elektro-
motor kunnen voorstellen, maar voor norma-
Ie .personenwagens is het nooit aangesla-
gen.i'De nieuwe duitseïkonstruktieizoui het
duidelijke nadeel, de kleine reikwijdte, en
daardoor de noodzaak vaak van batterijen
te wisselen, trachten te verhelpen door ten-
minste een deel van de bij het rijden ver-
bruikte energi.e onder het j-ijdeh iterug ,te

H J Bal en winnen: de batterijen' zoüdejv zichzelf opja-
jiSfÖziv* © C-*Jen-telkens als de autb 'remt.: "Verder p'h.t-

lóYifJacq'ueY, z v. E fwikkelen van'dit'principe zou "de'E-autóf ge-
schikter moeten maken voor de praktijk.-
'"

72 |
LeeJw'n; .« 0 8 8 ,
huwd geweest met J. Hamhuis; Frans n-
toon Jozep'h; Haffrr)arts, OUÏT.' 76 jaar; geh.
met J. J. 'T. Castelèin.

Ondertrouwd: Robert Jan Wind en Lidui-
na Maria Johanna .van der Storm., .

'Gehuwd: JohannfeSXAIbértlis ,Öch6ffhaar
en Margaretha Maf?ia'"Draijér. ' ' "

Overleden buiten-' dé gemèeriVér Heridrika
Adriana Kromhout, oud 52 jaar, , gehuwd .ge-
Wèest met J. Spiériéus; Wilhelmina Elisa-
beth Meenhorst, oud 81 jaar, gehuwd ge-
weest met A. P. Mulder; Johanna Verbrug-
gen, oud 59 jaar, gehuwd met A. B. Sabbé;
Hendrik Schaap, oud! 82 jaar, gehuwd met
A. Molenaar. '

Reldabel kan de' elektrische auto echter
als de Wet^ver ^ fiskale

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur.

Snelle reparatie Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

,NEEM EEN ECHTE _ _ .....>,,,, :t„ \* . . . . . . . = ' ; . ;

centrale verwarming
\ • ' • ' • • • ' >.*•'••• .:.:'.•-'•\ ~ <-Vi".' '-'h ' • ( ' • .'J^' ' ' - - ] - -.3.,

^van.een erkend .installateur. .FINANCIERING TOT 100»/o.

„TECHNISCH WERK"i:! «
" ' - •'- vP {»i, v'-•'•'•'~-" • - • '

Zandvoort,. Thorbeckestraat 19, telefoon 3270, / ! ' • • • '
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen vóór zelfbouwers
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io Peeters n.v. biedt u
KLEUREN- en ZWART-Wlt T.V.'S me*
VOORDEEL TOT f 800,- Aristona met volledige PHILIPS GARANTIE

en RADIQiPEETERS SERVICE
K.T.V. 66K141 van ƒ2398,- voor

66K694 van ƒ 2398,- voor
; 65K141 van ƒ 2398,- voor

65K394 van ƒ 2398,- voor
58K294 van ƒ 2198,- , voor
66K341 van ƒ2825,- voor
61T186 van ƒ 720.— voor
STEREO RADIOMEUBEL,

van ƒ 1098,— voor

ƒ 1798,-
ƒ 1798,-
ƒ 1648,-
ƒ1648,-
ƒ 1548,-
ƒ 1998,-
ƒ 498,-

ƒ 598,-

neem
zélf muziek

i Onzekollektie
! cassette- en

bandrecorders maakt het U mogelijk zélf
op te nemen op de
wijze die U de
meeste mogelijk-
hederï biedt. •

B.v. een SONY STEREO CASSETTE of een
ARISTONA STEREO CASSETTE WISSE-
LAAR:
CASS.RECORDERS zijn er al v.a. ƒ 148.—-
En AFSPELERS vanaf ƒ 89.-
en de CASS.-TAPES reeds v.a. ƒ 4,95

hoogste

ARISTONA
KTV

66K 141 f 2398,— m. .inruil voor f 2148,-

NU OOK IN WIT LEVERBAAR!
Uit voorraad leverbaar, de nieuwe 9 cm

'ondiepere KTV. ARISTONA.

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. B.T.W.

THUISBEZORGEN ƒ 15,-

FINANCIERING EN INRUIL OOK MOGELIJK . .
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

Radio Peeters n.v.Radio Peeters n.v.
Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 - Zandvoort — Tel. 3618
TD In Hallestraat 56 - Tel. 3618

Passage 11 — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 - Tel. 3618

muziek
om (niet)
stil te
staan

" Populaire platen
waar U plezier aan
zult beleven. Een "~
verscheidenheid
succesnummers

< van de bekendste
artiesten. : .

JOHNNY MATHIS ƒ 10.—
JOHNNY CASH '.. „10-
JAMES LAST 10.—

ANDY WILLIAMS ..................... „ 10.—
SHIRLEY BASSEY ................... „ 10.—

Radio Peeters n.v.
Passage II — Zandvoort — Tel. 5458
Haltestraat 56 — Zandvoort — Tel. 3618
TD In Haltestraat 56 — Tel. 3618

r.
'n concert
bijU
thuis..f
Thuis... luisterend
naar uw favoriete
muziek

NU:
De nieuwste. japahsé hi-fi stereo Installa-
ties in onze zaak, yanaf / 398.—
Dus~ .voor normale,menselijke.,prijzen!
Kom maar kijken op dé Passage. ,

de moeite waard!

Radio Peeters n.v.
Passaga II — Zandvoort - Tel.!5458
Haltoctraat 56 — Zandvoort - Tel. 3618
TD in Haltestraat 56 — Tel. 3618

Uw plaats
was gereserveerd!

Tienduizenden ïjloemen en siergewassen, •.
het'puik van Nederlands kweekkunst, in
een betoverébde expositietuinl
50.000 bezoekers'uit alle delen van het

. land bewonderden dé luister van het voor--
jaar op ;de éérste LENTEFLORA.
De tweede wordt nóg grootser van allure,
'n Nationaal evenement.

;• Van 2 tot en met 11 MAART 1971
'':••"'• :' ''•"•.••«'••£•. '•• '.. ' .

in een.: paviljoen van 1600 m^ naast de Ken-
nemer Sporthal aan de Delftlaan in Haarlem.
Goede trein- en busverbindingen, royale par-
keergelegenheid. Openingstijden: werkdagen

. 10-17 en.19-23 u,'zondag 13-17 en 19-23 u.

.•

Samen

N ';
met de 29ste Haarlemse Voorjaarsbeursr

^ HAARLEMSE

voorjaars
BEURS

rrieer 'dan 10CÏ stands - demonstraties
|' en" Voorlichting voor de moderne huis-

vrouw - modeshoW;:^ [kijken, keuren
en proeven op *een boeiende koop-
beurs die ieder jaar meer bezoekers
trekt. ••; ,-• ;

RECHTDOTJR-OP PEZElFJiE ̂ -GASTVOOR
Her afbuigende verkeer mag'hef mchhloor-
goancleverkeer op dezelfde weg nier hin-
derettOok de voetganger niet!!!

Beteer en voetganger
gaan vooirZij gaan op
dezelfde weg rechVdoor

MAAR..;.

De ham vormf een uirzondering! Hij
gaar ds afbuigend verkeer vóór M
rechhJooigoande verkeer op dezelHe wsg

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
rnaak dan gebruik van ohz^ fwee uur service

U kunt er ^snodds1pp|wachten

Abonneert U

op de
Zandvoortse

Courant

SLAGERIJ BURGER
Haltestraat 3 • Zandvoort

vraagt zo spoedig mogelijk:

Telefoon 2994

een verkoopster
met ervaring, of

ean meisje
dat daarvoor opgeleid wil worden.

Het liefst een meisje dat zelfstandig de vleeswa-
rentoonbank wil verzorgen en het prettig vindt
met klanten om te gaan.

Sollicitaties overdag bij de chef a.d. winkel of
's avonds: Frans Zwaanstraat 64, tel. 2643.

u vindl b'ij ons/^,,n(lqiitom
de grootste sorlenngftt' •

en dl ̂ ootste^orra^
diepvriezers

wasautomaten
televisies

radio-meubelen
atspeel-apparatuur.;^

(danüüenkt)

gasfornuizen
^naaimachines

lssr;~i.*««»
. iSiia»̂ î "̂" l kamerbreed iapu

B§ •̂HB"̂  '••" 1^,,„cru<luiU.biiHe«rated.;|al,esvanbekehd

^^ .̂.iSSsgJsasr
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Laat deze show van onza
Slmca-vloot niet voorbijgaan.
Het is ook Ciw Simca-vloot.
Al wilt u niet alle twintig ver-
schillende Simca's kopen»
daarom kunt u er toch van
genieten. Ze staan ervoor.
Ook om proef te rijden. En wij
zijn present om u elke g'ewans-
te inlichting te verschaffen.,
Ook over Inruil. Ook over fl-'
nanciering, U weet hoe prettig
dat bij ons gaat. En hoe wij
met service achter elke Simca
staan. Onze werkplaatsen mo-
gen ook gezien worden. U
bent van harte welkom op
onze Simcashowl

SIMCA1000 IS
"Klein en groot", vier
deuren uniek In goedkope
prijsklasse.

SIMCA 1000 emcéw 4'
Een luxueuze duizend met
1118 cc motor en een top
van 150 km.

SIMCA1000IMILOM
Goedkope sportieve klas-
sewlnnaar. Kuipstoel,
racestuur etc.

SIMCA 1100
Verbijsterend functioneel
en veelzijdig. Tweedeurs
en vierdeurs.

SIMCA 1100 cirarm
Een hoogtepunt In com- ,
fort en rijgenot, top 157

*& :'.
'SIMCA 1100 TOMÜTF
Prachtwagen en vracht-
wagen voor werkdagen en
weekends.

Snel, zuinig, ruim, een
handige 1100 bestelwagen

SIMCA 1301
Ruime, representatieve
wagen met twee motor-
uitvoeringen.

Prachtige combinatie-
wagen. Ook in 1301 uit-
voering. - -

COUpe SIMCA 12008
Bertone's meesterlijke
creatie. Top; * 179 echte
'kilometers.

CHRYSLER160
Een Europese Chrysler met
opmerkelijk comfort.

CHRYSLER 160-G.T.-180
Opzienbarende topmodel-
len

95

"TER GELEGENHEID VAN DE
OFFICIËLE AANSTELLING ALS SIMCA DEALER
Showdata vrijdag, 5 maart van 10.00 - 22.00 uur

zitirdag 6 naart van 10.00 - 22.00 uur
zondag 7 maart van 12.00 - 18.00 uur

AUTOB|DRIJ|

Strijder
BURGEMEESTER VAN ALPHENSTR. 102
ZANDVOORT

SIMCA
' " - ' 1 '

E. van dor Linden
iNTiRiiURvntzoRatNG

ENORME KOLLCKTIE IN: . '|
Vloerbedekkingen • Gentijnen - Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte!
Tel. 4973 Westerparkatraat 14

VOOR UW

Austin-Automebiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 • 24 28 30

Knap nu uw kamer op met behang: van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSEUPAPIER r

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

ALLE VERZEKERINGEN - AUTOFINANCIERING

MEVR. A. M. FOLKERS-STRUVÊ
| THORBECKESTRAAT 17 . - TELEFOON 3283

Uw nieuw verzekeringsbewijs plus bromfletspléat-
l je liggen voor u klaar.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 10 kunt kopen. •

Elk detail
getuigt van
vakmanschap!

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSE KEUKEN is uniek!

Over de ROSE aanbouwkeuken kunnen wij kort
zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.
Zeer zorgvuldig afgewerkt.
Korte levertijd, deskundige planning en uit-
stekende montage service.

Vraag eens dokunteritatie óf, beter nog, kom"'"T

zelf naar onze showroom voor gehe.el.vrijblijvende.
informatie. -

keukeninstallatiebedrijf
-ZANDVQORT-

A*A ROSE
*A* KEUKEN

Paradijsweg U a, Zandvoort,'tel. 02507-236 J

D« echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu mat

2S V. KORTING
Vrees & Z*nen. Tel. 4012

V- Pij- • U*"

Schilders- ;

H.C. v.
Telefoon 2838

SeMldertbMfflgr

C. J.
Burg. Beeckmanstrcat 33

talefeon 47B5 " ,;••
4?

Boe hst zelf «MeHna
Verf • 8to •. 'Behaag

Hofdijkstraat 24.. ( noord)!
Tel. 2206. : ''

HOGE Inratl oude waarna-
chine. Betaling in' overlegt

lutichtiogen VELO,
Zeestraat 37; Zandvoort. •;
Tel. 4SD8 ea Grein Marktt'
hoek Jansstraat. Haarlem. U
*eleieen C9239 3204231 'S,

BANKSTELLEN., direkt
van fabriek, zeer 'fraai uit-
gevoerd, in diverse- kleuren',
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,: voor- /,!B96rf,of
lx f 150,- en 10 x / 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT; U-, metsel-,. stôjtcat ,
door.-, tegel; of, timmer* 'i
werk? Bel- dan 2213. Wij, ,'
komen- direfctl l '•

Voor fouten In telefonisch -
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid '

aanvaard.

Voor een goede huwelijks- ••
of kinderreportage :-,'::

ROB.'LANGEREfSi,
Koningstraat 25,,te|. .3233, '•'

WONINGRUlii imzWdv!: ' »
ben. huisjej ' htiisk.,, slp.to, *•'
en.douchej groot zomerhuis
met» enkele- overname • van-
verbouwing, lage huur. Ge-
vraagd: groter huis. Br. ond. .,
nr.- tdQ3_bur. ZvL. Crt> -

O.G.Mikeliar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11
Zandvoort

Tel. 5631

Voor aan- of verkoep van uw. FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed eti
assurantiën.

" Binnenkort"
iets te vieren?

voor goed verzorgde
RECEPTIES en DINERS

in sfeervolle omgeving naar
"HET HOGE DUIN"

gezellige
ZALENAKKOMMODATIE.;
voor 20 tot 200 personen;
FEESTELIJKE DINERS.
vooi ge^uibf happec "750.
Vnn;n 1£ Ltrsonen V.3. •« '".

GEEN-ZAALHUURJJ
port - sherry - vermouth

hotel --café - restaurant'

HET HOGE DUIN
WIJK AAN.ZEE
Rijkert Aertszweg 50

. tel.02517-322
^rvan het Dirk van den Broek-conoen^

Neem uw brood, Koek,
beschuit em biscuït
van bakker v. d. WERF F

.Gasthuisplein. 3> • Telefoon 2129

Drukkerij Oudt
^ !̂̂ 3è^v/h Gertenbach
Achterweg 1 - Tel. (02607) 2135

» VtrOtlTAFL ö-W

GEBOORTEKAARTJES'
DOZEN'. POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK,

VISITEKAARTJES-

VERLOVINGSKAAR3EN-
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ZAN D VO D RTSE COURANT
redaktle en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,60 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemptaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en .AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

d'66 wethouder van der ham:
openheid in bestuur
is een kwestie van mentaliteit

. Openbaarheid van bestuur kan alleen sla-
gen, wanneer de wil tot openheid er aan
ten grondslag ligt. Anders Is openbaarheid
niet meer dan- een farce en doet meer
kwaad dan goed, aldus de Haarlemse d'66
wethouder voor planologie, de heer P. J.
van der Ham, donderdagavond In het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
De wethouder sprak over het onderwerp
'Openheid en openbaarheid van bestuur' tij-
dens het door de afdeling Zandvoort van
d'66 gehouden tweede openbaar beraad.
Een .bijeenkomst, waarop de kiezers van
Zandvoort hun zegje mogen doen over het
beleid van het door hen gekozen gemeente-
bestuur.

Openheid, zei de heer Van der Ham in zijn
inleiding, is een kwestie van mentaliteit.
Het openstaan voor de meningen en ge-
dachten van anderen en vooral het kunnen
luisteren naar diverse opvatingen en ziens-
wijzen over aktuele- en toekomstproblemen.
Spreker wees op het steeds groter worden-
de .verlangen naar en de behoefte aan open-
baarheid in het dorps- en .stadsbestuur. Een
aktuele fase in het demokratiseringsproces
is het openbaar maken van kommissieverga-

'deringen van de gemeenteraad, zei de wét-
houder. Fn deze vergaderingen worden de
plannen op het gebied van de woningbouw,
het onderwijs,- belastingen, aanleg van we-
gen • e-.a. -gemeenschapsvoorzieningen be-
sproken -en'- voorbereid.
4 -D'66, zei wethouder Van der Ham, is een
groot voorstander - van openbaarheid van
kommissievergaderingen, omdat het de be-
langstelling van de burger voor zijn bestuur
kan stimuleren. Verder zal de openbaarheid
van kommissievergaderingen de burger een
beter inzicht verschaffen in de besluitvor-
mingsprocedure en de wijze waarop deze
procedure zich ontwikkelt en voltrekt. Door
dé openbaarheid, vervolgde spreker, zal de
kiezer-: zich -.een duidelijk beeld; kunnen vor-
rrfèn",:yart'i'de, politieke uitgangspunten en mo-
tiveïjrigen*iva"nAdeXraadsJëden7en het samen-
sp'el /tussen^ 'afgevaardigden- en ambtenaren.
Irf^de^opbouw .van de'.besluitvorming spelen
de' ambtenaren een belangrijke rol, aldus de

- " * ~. ; ; .
rètëeK 'Verbeelde- niét -dat aan 'de o'pen-

baarheid ; van kommissievergaderingen ook
nadelen kteverV.' Waar die nadelen de voor-
delen overheersen is het beter de besloten-
held van de bijeenkomsten te handhaven,
zei; de wethouder. Hij noemde in dit ver-
ba.rjd de., .voorbereiding van bestemmings-
plannen; "waarbij grondspekulatie door parti-
kuliererrt|.e,'gemeens"chap' zou kunnen bena-
delen. ?;Besk>tenheid 'ïyan vergaderingen is
ciöji gewénst";' wanneer *• over .personen «n
oVer zaken, waaraan zeer persoonlijke kan-
ter) zitten, wordt 'beraadslaagd.
(';Waar ook wanneer de openbaarheid niets

in .de weg staat zijn er risiko's, aldus wet-
Kouder ^ya.n'>y er Ham-.'-.fsJaar buiten kan de
indruk worden gewekt 'dat de 'mening van
de' komrhïssièleden oVef een bepaald onder-
werp beslissend is voor het verdere Verloop
van de betreffende kwestie. Ook bestaat
de^kans dat raadsleden uit prestige-overwe-
gin'gen niet meer op een in een kommissie
ingenomen standpunt durven terugkomen.
•vDeze risiko's, betoogde spreker, zullen
het streven 'naar.- de openbaarheid echter
riiet in dé' Weg' mogen staan. Met de open--
Baarheid zal zowel dé overheid als de bur-
ger moeten leren omgaan en daar is 'tijd
voor nodig:' -_/ „ !
" f n het proces va'n openheid en openbaar-

heid speelt.c de ..'inspraak van.de burger in
hét. bestuurleen 'belangrijke 'rol; zei de hr.
VSji der- HamÜ\XDok hier, aldus .spreker, is'
ppénhel.El een ./voorwaarde yoor' het, welsla-
gefi van'-i-de. inspraak. Doel' van de inspraak
van; de .burgerij, 'noemde de wethouder: 'ver-
betering van de kwaliteit Van het overheids-
bëstuur". Dat wil zeggen: dat de beslissin-
gjeri op zo juist mogelijke wijze worden ge-
nomen.; !'De : 'burgers, vervolgde spreker,
moéten 2. zo wel individueel als in groepsver-

" '

yHollandïa' Bar

vanaf donderdag

band inspraak hebben bij de voorbereidin-'
gen van beleidsplannen. Wat het groepsver-
band betreft hechtte de wethouder groot
belang aan de instelling van wijkkomité's
en wijkraden. Deze komité's of raden kun-
nen hun opvattingen over gemeentelijke
plannen weergeven en eventueel met alter-
natieve voorstellen komen.

Inspraak, aldus de heer Van der Ham,
zal echter niet in de plaats kunnen treden
van uitspraak. Uiteindelijk zal de beleids-
beslissing door de gemeenteraad worden
genomen.

Aan het begin van zijn betoog gaf spre-
ker een kort overzicht van de veranderde
relatie tussen burgerij en overheid in de
laatste dertig jaar. Voor de tweede wereld-
oorlog, toen Nederland nog in hoofdzaak
uit kleine gemeenschappen bestond, waren
de politieke, godsdienstige, sociale en eko-
nomische verhoudingen duidelijk omlijnd. Er
waren vaste politieke en sociale kaders
waarbinnen de samenleving zich afspeelde.
Alles had zijn-oude en vertrouwde plaats:
de politiek en de politici, de overheid en
het gezag, etc.

Na de tweede wereldoorlog, vervolgde de
heer Van der Ham, is dit beeld door de
snelle technische- en industriële ontwikke-
ling en het opgaan van kleine gemeenschap-
pen in grotere eenheden, drastisch gewij-
zigd. De samenleving is minder overzichte- •
lijk geworden en dit heeft geleid tot de po-
litieke- en sociale vervreemding van de bur-
ger. Zo is de- overheid voor hem een vaak
ongrijpbaar en burokratisch lichaam gewor-
den, dat hij is gaan wantrouwen. De bur-
ger voelt de relatie tussen hem en de over-
heid niet meer. Om dit wantrouwen weg te ,
nemen en de relatie tussen de burgerij en '
het bestuur te herstellen moet de demokra-
tisering alle kansen krijgen die het verdient,
zei wethouder Van der Ham. Niet voor
niets bepleit d'66 dan ook dat de burger bij
zijn bestuur dient te worden betrokken.

Na de inleiding van wethouder Van der
Ham gaf de afgevaardigde van d'66 in de
zandvoortse gemeenteraad, de heer J. G.
Wijnbeek, een uiteenzetting van het tot dus-
ver gevoerde beleid van' d'66 in de raad.
Aansluitend bij het betoog van de haarlem-
se wethouder, -zei de heer Wijnbeek, dat
zijn fraktie zal blijven aandringen op het
openbaar maken van kommissievergaderin-
gen.

Hierna werd door de aanwezigen, w.o.
het pvda-raadslid l. Aukema, uitvoerig ge-
diskussieerd over een aantal aktuele zaken
in de gemeente. Hierbij kwam het pré-ad-
vies van b en w inzake de door Logos ge-
konstateerde vervuiling van het miljeu in
Zandvoort ter sprake en het kommentaar
van Logos op dit pré-advies. De heer
Wijnbeek verklaarde bijzonder kritisch te
staan tegenover de beantwoording door het
kollege van de door Logos opgeworpen vra-
gen en gedane suggesties. Het pvda-raads-
lid Aukema vond de reaktie van Logos op
het pré-advies van b en w niet sterk, maar
hij had veel begrip en waardering voor de
aandacht die de jongerengroep aan het
milieuvraagstuk besteed.

Na de ruime zege op voornaamste rivaal
Haarlem Cardinals, zaterdagavond in de
Pellikaan sporthal aan de A. J. van der
Moolenstraat, kan The Lions promotie naar
de ere-divisle vrijwel niet meer ontgaan. In
de wedstrijd scoorden de Leeuwen 102 pun-
ten tegen de Cardinals 77 punten.
Topscorers voor The Lions waren Karel Pas-
tor — op bovenstaande foto van Frans
Nieuwenburg bezig de bal vakkundig in het
net van de tegenstander te slaan — en
Roei Tuinstra met resp. 16-18 en 20-12.

vakbondsleden
op abva-bijeenkomst gehuldigd
Tijdens de vrijdagavond in het Gemeen-
schapshuis gehouden algemene ledenverga-
dering,'71 van de plaatselijke afdeling van
de Algem. Bond. van Ambtenaren zijn de
heren F. de Jong en A. Drommel gehuldigd
in verband met het 40-jarig lidmaatschap
van het NVV. Tevens vond de huldiging
plaats van de heren W. Harting, J. C.
Kraaijenoord, F. Zwemmer en W. J. Zoet
die een kwart eeuw lid waren van genoemde
werknemersorganisatie.

Aan de huldiging van de jubilarissen ging
de behandeling van een aantal huishoudelij-
ke onderwerpen vooraf. Afscheid werd ge-
nomen van de sekretaris van het afdelings-
bestuur van de ABVA, de heer J. Korver,
die deze funktie ongeveer vijftien jaar heeft
bekleed. De aftredende sekretaris werd
door verscheidene ABVA-funktionarissen
toegesproken en ontving uit handen van de
afdelingsvoorzitter een attentie. In de
plaats van de heer Korver werd de heer
Corn. Koper aangewezen.

Vervolgens werd het bestuur uitgebreid
met twee nieuwe leden, t.w. mej. L. van Ko-
ningsbruggen en de heer R. Bijster. De
periodiek aftredende leden D. A. Heijnen,
A. J. van der Reijden en J. Bos werden
door de vergadering herkozen.

De heer C. Hoedt werd in de kaskom-
missie benoemd in de plaats van de heer
A. Zwemmer en de heer J. G. Bisenberger
werd kandidaat gesteld voor de bondsraad.

Tot leden en plaatsvervangende leden
voor de kommissie voor georganiseerd over-

Jeg werden aangewezen de heren J. G. Bi-
senberger en W. Harting en als plaatsver-
vangers de heren W. Keur en A. J. van
der Reyden.

In de dienstkommissie voor publieke wer-
ken werden aangewezen de heren J. G. Bi-
senberger en D. A. Heijnen en tot plaats-
vervangende leden de heren E. van Ko-
ningsbruggen en K. A. Visser. Voor de kom-
missie van vertrouwenslieden PTT werden
benoemd de heren L. H. Coheh en P. A.
C. Paap.

De tweede bondsvoorzitter, de heer J. v.
Dijck, besloot de bijeenkomst met een uit-
eenzetting over 'Plaats en taak van de vak-
beweging in deze tijd'.

K. C. VAN DER MIJE PZN,
VOORZITTER
VAN VERENIGING
GERECHTSDEURWAARDERS
Tijdens de afgelopen zaterdag gehouden al-
gemene ledenvergadering van de Vereniging
van Gerechtsdeurwaarders te Utrecht is on-
ze plaatsgenoot, de hr. K. C. van der Mije
Pzn., tot voorzitter gekozen. Tot pp dat mo-
ment bekleedde de hr. Van der Mije de funk-
tie van sekretaris van' genoemde vereniging.
De hr. Van der Mije is gerechtsdeurwaarder

j- in het arrondissement Haarlem en tevens
' wethouder van sociale zaken in het dage-
lijks bestuur van de gern»»"*- "*• Hvnnrt.

Aan de top in de kompetitie van de eerste
klasse staan de basketballers uit Zandvoort
met 15-30. Daarna volgen: Haarlem Cardi-
nals met 15-22, AMVJ 15-20, BC Pauius
15-20, FBB 15-16, Treffers 13-14, ASVU
15-14, Wilskracht 15-10, US 14-6. Rowic
13-2, Pink Stars 13-2.

Wie met Lions zal promoveren is nog on-
duidelijk. Gegadigden zijn: Haarlem Cardl-
nals, AMVJ en BC Pauius, die elkaar allen
nog ontmoeten.

DUYVETIL
GEEFT INFORMATIE
OVER NATUUR
Het biologisch centrum 'Duyvetil', dat on-
derdeel uitmaakt van de natuurbescher-
mingskommissie Zuid-Kennemerland, begint
weer met haar zondagprogramma.

Elke zondag van 11 tot 16 uur is er de
ekspositie 'Reewild en Waterwinning in de
duinen'. Deze tentoonstelling staat in het
eerste gebouw van het centrum, ingang bij
de Oase aan de Vogelenzangseweg in Aer-
denhout. Van 13 tot 14 uur is er een duin-
wandeling onder leiding van natuurgidsen.

Van 14.30 tot 15.15 uur houdt de heer
P. van Zalinge een natuurpraatje in het
tweede gebouw van 'Duyvetil'. Op 14 maart
over 'Waterwinning' (met dia's en deskun-
dige toelichting). 'Kikkers kwaken nog' is
de titel voor 21 maart en op de 28ste gaat
het over 'Wegwijzer in de natuur'. Dit is
een ekspositie van boeken met bespreking
en toelichting.

Het natuurpad door de duinen zal met
ingang van 27 maart opnieuw van borden
zijn voorzien, met aanwijzingen over alles
wat daar te zien en te horen is. De na-
tuurpraatjes worden na 28 maart vervan-
gen door 'geleide' wandelingen langs het
natuurpad. Deelname aan alle evenementen
van het centrum is kosteloos.

AKTIE ZUSTER BOKMA
Mogen wij u nog even in herinnering bren-
gen 'dat u nog steeds uw bijdrage kunt
brengen of storten bij de Nutsspaarbank,
Grote Krocht 38, alhier?
Gironummer: 153630, t.g.v. Aktie Zr. Bok-
ma, nr.l 847409104.

Het aktiekomité
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DE WEDSTRIJD VAN DE WAARHEID

Voor 't eerst: een politieke voetbalwedstrijd!

Ha, ha, vrienden, de politiek heeft z'n in-
trede in de sport gedaan. Het was te voor-
zien. Want waar zet de politiek niet zijn na-
gels achter? Dus, nu kunnen we verwach-
ten dat er Ajax-spelers uit hun bed worden
gehaald om misschien te ervaren dat een
wedstrijd ook op de t,v. kan worden ge-
volgd. Zij het in een onbekende hoek- van
een Ambonees kamp. Want zo sportief zul-
len de Ambonezen wel zijn, denk ik,

Ze zijn niet mals, de jongens. Cruijff (een
spitsspeler van Ajax, zoals u misschien wel
zult weten)-" en-Suurbier worden maandag-
avond 'gepakt'. Als u dit leest, is 't al ge-
beurd. Dan speelt Ajax woensdagavond zon-
der deze twee jongens, die hier echt niet
om gevraagd hebben. Vrienden, ik kan hier
een gematigd gevoel van hartzeer voor op-
brengen. Maar ik ben er dankbaar voor dat
Joseph Cruijff de zaak kulinair opvatte. Die
zei: 'Nou krijgen we eindelijk eens echte
rijsttafell'

Had-ie gedroomd! Ik geloof niet dat
Cruijffie rijsttafelen gaat als 't zo ver is.
Als deze amsterdamse jongen in de hoofd-
stad nog nooit gerijsttafeld heeft, vind ik
hem een beklagenswaardig figuur. Je kan
natuurlijk als voetballer eens een keer (of
een paar keer) een opgelegde kans missen,
maar een Mokummer laat zich niet zo gauw
een echte rijsttafel ontnemen, dacht ik.
Moet Cruijffie nog veel leren.

Inmiddels is de politiebewaking versterkt
rondom de Ajax-dynastie. Een geweldig feit
in de nederlandse sporthistorie.

Als Ajax na deze stunt niet regelrecht
naar het ontluisteren van Celtic afstevent,
winnen ze nooit meer een wedstrijd. Ze zijn
dat gewoon verplicht aan hun image. Feye-
noord won de wereldkup, zonder dat hun
spelers werden bedreigd met ontvoering.
Morgen speelt Ajax zonder Johan en Suur-
bier tegen het schotse Celtic.

In tegenstelling tot de heersende opvat-
tingen, zullen de Schotten niet zuinig zijn.
Ik vraag me af op welk niveau zich hun
relaties met de Ambonezen afspelen. Ik wil
niet rot doen, maar je denkt er wel aan,
hè? Al bij al, spannende dagen, vrienden.
De Ajaxcieden trillend in hun bed en maar
wachten tot ze ontvoerd worden. Celtic, su-

Belangrijks
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043. 3044. 3065 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn,, wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023)265185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks
straatwea 122, Haarlem

COBI BEEK-MEISNER
Schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3 - Tel. 3412
DE SCHOONHEIDSSALON VOOR

I E D E R E E N !

'm maaltijd In «M

SLANK
MET

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K I

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

perieur glimlachend en zeggen: 'You never
can teil, old chapl'

En zo is deze strijd opeens weer volko-
men open. Celtic, dat door de nederlandse
bonzen niet zo hoog werd aangeslagen (op
technisch gebied) heeft weer een kans.
Want Johan (of Joseph( ik vergeet dat tel-
kens) en Suurbler liggen woensdagavond
aan handen en voeten gebonden knarsetan-
dènd naar de t.v. te kijken, waarop Ajax
het verschrikkelijk moeilijk zal krijgen. Be-
grijp me niet verkeerd, vrienden, dat ligt
niet aan het merk teevee, maar aan de ont-
reddering van de ploeg, die in feite geen
prominenten kan missen.

En de politie voert haar materiaal meer
en meer op: veertig volkswagens, (met mo-
bilofoon), drie waterkanonnen, zestig b e re-
den agenten, (toevallig zijn de paarden be-
reden, maar ze noemen het bereden agen-
ten, onzin natuurlijk), vijftig speciaal ge-
trainde scherpschutters, (meesters in het
nemen van panalties) en natuurlijk een ken-
nel vol honden, met blikkerende tanden en
de aanvechting om naar alles te bijten wat
beweegt.

Zo, dat kan er mee door. Ajax is bevel-
ligd. (Behalve Joseph en Suurbier natuur-
lijk).

En nu is het maandagavond tien uur en
ik ga naar bed, met een wekker, die op
vier uur staat, want ik wil Cassius Clay
tegen Joe Frazier zien boksen. Hallo, hij
wel. U vindt mij toch ook wel een sports-
man in hart en nieren?

BARTJE
P.S. Ik bedoel dus, dat ik om vier uur
uit m'n bed moet vallen. Dag, vrienden, wat
een verrukkelijke sportdagen, deze week,
nietwaar? (En ook nog een raadsvergade-
ring op dinsdag. Maak het kort, edelacht-
barenl)

Laat uw man maar bij de t.v. zitten
woensdagavond l
Ü hopen we te mogen begroeten bij
de opvoering van het blijspel:

,de duïventil'
door .'Op Hoop van Zegen' In het ver-
enigingsgebouw 'De Krocht'.

Ook HEDENAVOND opvoering.
Toegangsprijs / 2,50 p.p.

Zandvoortse Bridge Club
De jongste resultaten in de winterkompeti-
tie zien er als volgt uit:
Naar de B-lijn degradeert het dameskoppel
Notterman-Peen met 234.43%, naar de C-
lijn het dameskoppel Dröse-Gellekom met
230.79% en naar de D-lijn fam. Stocker
met 225.60°/o.

Promotie naar de A-lijn voor het dames-
koppel Bos-De Jong met 267.26%, naar de
B-lijn "voor het koppel Reyer-De Wit met
266.67% en naar de C-lijn voor de fam.
Dousi met 278.69%.

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort'
F. Roskam heeft in de 1e klasse nog 1 pnt.
nodig om het kampioenschap te behalen.
K. Jacobs en T. J. Bloem bezetten de voor-
laatste en laatste plaats.

P. Brouwer en R. de Reus promoveren
naar de 1e klasse. Wie kampioen wordt zul-
len beide spelers nog uit moeten maken.
J. Hoogendijk degradeert naar de 3e klas-
se. In de 3e klasse hebben A. en M. v.d.
Mije en D. Rozenkrans voldoende punten
om het volgend seizoen in de 2e klasse
uit te komen.

Voor de kup werden ook enkele wedstrij-
den gespeeld. J. Kerkman en W. Koper be-
reikten een gelijkspel. J. Bloem won met
2—1 van T. J. Bloem.

Voor de dislriktsbeker werden J. Bloem
(door T. Koek uit Haarlem) en A. Roskam
(door W. de Jager, Amsterdam) uitgescha-
keld. Na de laatste wedstrijden voor de dis-
triktskompetitie bezetten de zandvoortse
spelers J. Bloem, F. Roskam en J. Kerk-
man resp. de 4e, 7e en 8e plaats.

FEIKJE HALDERMAN
DERDE IN GRONINGEN
De zandvoortse H.P.C.-zwemster Feikje
Halderman behaalde tijdens de nationale
zwemwedstrijden te Groningen, een derde
plaats op het nummer 100 meter vlinderslag
dames.

ui .
' '• 'J ' !> > ' M'JÏ*
•• '>(I!{L • ' .»*»•• "-:r.

t Enorm handzapm yopr e,en bedrijf eft BezJoi,.,! j ;r
IVeal lading of ruimte voor vier of vijf "'" "" ' '
personen en bagage. Maakt u eens een
vrijblijvende proefrit.

'**! t

!fai,rt..

Service station

Strijder
BURG. VAN ALPHENSTR. 102

ZANDVOORT
Tel. 02507-4565

• Geheel ''onverwacht' voor ons, nam
1 God,heden tot Zich, mijn innig gelief-,
'• de' man en onze lieve, zeer zorgzame

papa - , (

RUTGERT JOHANNES SIJBRANDS '

. op de leeftijd van 53 jaar.' ' ">: '.
,' * \ i
- '" A. J.~ Sijbrands-Meenks

Gerrlt Jan ,'' ».
Hans

, Zandvoort, 6 maart 1971.
f' Piet Leffertsstraat 8

i " i ' t i "

i.Gelegenheid tot condoleance, maan-
:idag van 7-8 uur en dinsdag van 3-4

uur en van 7-8" uur n.m.
Verzoeke geen bloemen.

, De rouwdienst zal gehouden worden
,' op''woensdag 10 maart-te 12.30 uur
, in 'de Ne'd. Herv. Kerk, die wordt

voorgegaan door ds. P. v.d, Vloed.

De teraardebestellfng -zal daarop
plaatsvinden te 13.30 uur op de Al-

,gemene Begraafplaats.

;:'Na de plechtigheid is er gelegenheid
tot .condoleance In het Herv. Jeugd-
huis (achter de Herv. Kerk)

Heel blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon

M A R I E N

" M. Wijbenga
-." E. C. Wijbenga-Keur

Amsterdam, 5 maart 1971

Ark 'Johanna', Grasweg, tegenover no. 41
Tijdelijk: ziekenhuis, Amsterdam-(Nrd.) "

WIE heeft mijn zoon zijn
racefiets uit de poort mee-
genomen? Graag terug te
bez., Haarlemmerstr. 68.

Voor~>fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

.aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
/ 1300,- voor / 595,-; of
1 x f 150.- en 10 x ƒ48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-.421550.

HÉÉFT U metsel-, stuka-
door-,'tegel- of-timmer-
werk?'Bel dan 2213. Wij
komen, direktl

PAQO-

TE KOOP
royaal woonhuis nabij zee.
Parterre: 2 kmrs., keuken,
badcel, toilet; 1e verd.: eet-
kam., zitk., keuken, toilet;
2e verd.: 4 slpk., badkv,
toilet, gr. zolder, goede st.
van onderh. Ook te bewo-
nen door 2 gezinnen of aan
te wenden voor verhuur.
Inl.: mak. J. Boogaard, Re-
gentesseweg 7, tel. 2210.

B.z.a.: jongeman, 21 jaar,
voor seizoenarbeid, van
half mrt. tot sept. '71. Tel.
02200-19840, Dintelstr. 29,
Oudorp (N.HO

Wie kan ons helpen als ka-
merhulp en met andere
werkz.h., 5Vz -daagse werk-
week. Verdienste ƒ 130,-
netto -f vakantiegeld, evt.
maaltijden vrij. Hotel Faber,
Kostverlorenstraat 15.

met totale bodemprijzen!

van de week!
die mag U niet missen!

4s *-55
even in de frituur - zó klaar voor de boterham of uit het vulstje!

IHAMPIGNONSOEP
NORMALE JAN

PRUS:
VOOR j

lekker gebonden - 'n echte troktatie - vierbordenblik

CHATHE

- zorgvuldig samengestelde melange voor een heerlijk geurige thee!

BOETffi BWm EL *•?.
perfekte pasvorm van de bekende YesIon-fabrieken!

SPAGHETTI Program, 55 30
mooi dun -.dus fijn van kwaliteit - eet eens watjanders'.

AN
DIRK VAN DEN BROEK

en JAC. HERMANS
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spott en spel
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 6 maart:
2 Halfweg—Zandv.m.

25a Zandv.m. 3—SIZO 6
B-junioren:

68 Zandv.m. 1—Schoten 1
82 Zandv.m. 2—Haarlem 2
99 HBC 4-Zandv.m. 3

C-junioren:
135 Zandv.m. 1—RCH 1
140 Zandv.m. 2-DSK 1
147 Zandv.m. 3-DCO l
175 DCO 5—Zandv.m. 4
A-pupillen:
216 Zandv.m. 2-SHS 1
240 DCO 6—Zandv.m. 6
243 Bl'daal 6—Zandv.m. 7
B-pupillen:
250 Bl'daal a—Zandv.m. a
266 Zandv.m. c—HBC c -
269 Schalkwijk e—Zandv.m. d
277 THB b-Zandv.m. f

Programma zondag 7 maart:
De Spartaan—Zandv.m.
Zandv.m. 2-WFC 2
Zandv.m. 3—Germaan 2

24 Zandv.m. 4—TZB 2
30 Haarlem 6—Zandv.m. 5
60 Zandv.m. 7—Concordia 4
70 Zandv.m. 8—TYBB 6
76 TYBB 7-Zandv.m. 9

107 KIC 8-Zandv.m. 11
A-junioren:
160 Zandv.m. 1—Concordia 1
171 EDO 2-Zandv.m. 2
177 Halfweg 2—Zandv.m. 3
197 Zandv.m. 4—OG 4

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

16 u.
16 u.

15.15 u.
15.15 u.
15.15 u.

15.15Ü.
14 ü.
14 u.

15.15 u.

11.30 u.
11 u.
11 u.

12 u.
11.30 u.

11 u.
10 u.

14.30 u.
10 u.

12.30 u.
12 u.

9.30 u.
12 u.
12 u.

14.30 u.
12 u.

9.45 u.
9.45 u.
9.45 u.
10 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 6 maart:
Meisjes junioren:
Zandv. A1—HBS A1 15.15 u.
Zandv. B1—Rood Wit B 14.30 u.
Zandv. C1—Rood Wit C 14 u.
Jongens junioren:
Zandv. komb. A/B (W)—Zandv. komb.

A/B 14 u.
Zandv. C t—Randwijck-C2 15.15 u.

Programma zondag 7 maart:
Dames senioren:
Zandv. l—Forward l 12 u.
Strawberries II—Zandv. II 11 u.
Zandv. IV-Rood Wit IV 11 u.
Heren senioren:
Strawberries l—Zandv. l 14.30 u.
Strawberries II—Zandv. II 14.30 u.
Zandv. III—Togo IV 14 u.
Zandv. IV-^-BMHC VIII 14 u.
Veteranen:
Zandvoort—Zuidwijck 12 u.

Uitslagen afgelopen weekeinde
Senioren:

TZB—BSM
Haarlem 5—TZB 2
Wijk aan Zee 2-TZB 3
TZB 5—Zandv .m. 11
TZB 7-Schoten 12
DEM 12-TZB 8
Concordia 8—TZB 9

• Pupillen A:
TZB 1—Ripperda 1
Bloemendaal 3—TZB 2

Pupillen B:
EHS a-TZB a
TZB b-DCO g

Junioren A:
TZB 1—Halfweg 2
RCH 4-TZB 2

Junioren B:
SHS 1—TZB 1
Alliance t-TZB 2

Junioren C:
TZB 1-DCO 3

Programma zaterdag 6 maart:
Junioren B:

95 TZB 1—TYBB 3
126 Terrasvogels 2—TZB 2

Junioren C:
165 Terrasvogels 1—TZB 1
203 TZB 2—Schalkwijk 4

Pupillen A: '
209 Geel Wit 1-TZB 1
226 TZB 2-HFC 3

Pupillen B:
256 TZB a-DSOV a
275 TZB b-OG c

Programma zondag 7 maart:
Senioren:

18 Heemstede-TZB
24 Zandv.m. 4—TZB 2

-66 TZB 3-SHS 3
100 TZB 4-TYBB 8
105 ADÓ '20 9-TZB 5
153 Gee Wit 8-TZB 8
154 Terrasvogels 10—TZB 9

Junioren A:
174 DIOS 1—TZB 1
193 Alliance 1—TZB 2

1—1
2—2
7—0

13—3
0—6
1—5

11 — 1

2—1
0—1

0—2
0—3

3—0
8—0

4—0
4—0

8—0

15.15 u.
15.15 u.

15.15 u.
14 u.

11 u.
11.30 u.

11.30 u.
10.30 u.

14.30 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12u.
12 u.

14.30 u.
14.30 u.

aan zet...
In het russische schaakweekblad '64' trof
ik onlangs het volgende partijtje aan, dat
(als ik het goed begrepen heb) in de mos-
kouse metro, gespeeld is.
BABURIN—GOLDBERG
1. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3, d7-d5, 3. Pf3 x
e5, d5xe4, 4. Lf1-c4, Dd8-g5, 5. Pe5 xf7,
Dg5xg2, 6. Th1-f1, Lc8-g4, 7. f2-f3, e4 x
f3, 8. Pf7xh8, U8-e7 (Zie diagram) en
Wit gaf op.

Merkwaardig is, dat grootmeester Bron-
stein in zijn boek '200 open partijen' weet
te vertellen, dat hij in 1954 in de sneltrein
Moskou—Kislowodsk met dezelfde opening
de volgende vlotte overwinning op een me-
de-reiziger wist te boeken:
N.N.—BRONSTEIN
1. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3, d7-d5, 3. Pf3x
e5, d5xe4, 4. Lf1-c4, Dd8-g5, 5. Lc4 x
f7+, Ke8-e7. 6. Dd1-h5, Dg5 x g2, 7. Lf7x
g8, Dg2xhU, 8. Ke1-e2, ThB x g8. 9. Dh5-
17+, Ke7-d6. 10. Df7xg8, Kd6xe5, 11.
Dg8xf8, Lc8-g4+, 12. Ke2-e3, Dht-e1 matl
Ook een zeldzaam matbeeld!

Mogen we uit deze partijtjes konkluderen,
dat na 1. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3 de tegen-
zet 2. ...d7-d5 een sterke is? Nee, want
beide partijtjes zijn op zich van weinig
waarde; hoe aardig de slotstellingen ook
zijn, hier is sprake van typisch 'trein-
schaak'.

Wat de openig betreft, ontleen ik aan
Keres' openingsboek, dat Wit na 1. e4, e5,
2. Pf3, d5. 3. Pe5:, de4:, 4. Lc4, Dg5, 5.
Lf7:+ (dit slaan is toch het beste) 5. ...
Ke7 met 6. d4! moet voortzetten en dan in
het voordeel komt: 6. ...Dg2:, 7. Tfl, Lh3,
8. Lc4, Pf6, 9. Lf4, Pbd7, 10. Dd2, Pb6,
11. Le2, Pbd5, 12. Pc3, Pf4:, 13. Df4:.
Le6, 14. h4, Tg8, 15. Pc4, Kd8, 16. 0-0-0,
etc. Aldus een oude korrespondentiepartij
Feilitzsch—Keres uit 1936!
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

'• mwüHJd In MD k<Mk)«

SLANK
MET

Tegen de dreiging Lh4+ (die aan het zgn.'
narrenmat 1. f3?, e5, 2. g4??, Dh4 mat
herinnert) valt niets te verzinnen.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. a. Gerkestraat 40 rd.
Z&NDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipt, install. • Erk. A.C.I

Duidelijke prijzen
voor kwaliteitsvlees

u KI; E K ' s
SLAGBOMEN

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

GROTE PRIJSVERLAGING VARKENSVLEES!
SCHOUDER- o rrn
KARBONADE X /K
500 gram " »* **

HAMLAPPEN A f)Q
mager mals £& /^O
van de achterham *••"•**
500 gram

RIBKARBONADE
T

500 gr'am

VARKENS-
FRIKANDO
500 gram

r
a

3.78
4.88

HAASKARBONADE
500 gram

VARKENS-
ROLLADE
van de lende
Heerlijk gekruid!
500 gram,

3.98
4.88

Doet U het ook eens, een dagje makkelijk,
lekker en goedkoop

MAGERE SPEKLAPJES
zonder been, zonder zwoerd

500 gram f.98

L A M S B O U T
klein beentje. Heel fijn !

300 gram 3*48

PRACHT RUNDERLAPPEN

500 gram 3.48

DINSDAGS:
750 gram pracht
runderlappen 4,48
Panklare schnitzels,

100 gram 90 cent

Onze heerlijke vers afgesneden
vleeswaren per 150 gram
veel goedkoper l

200 gr.vleessalade 98 et.

2 stuks
filet Americain 1,79

WOENSDAG:
500'gr. heerlijk
tfleesgehakt 1,89
extra lekker!

Slavinken } inplaats «.
Hamburgers v,as

n
rf

ct
_ _. . _, i O3 Cl.
Frikandellen ) p.stuk

DONDERDAG :

250 gr. bief-tartaar
750 gr. magere
lappen
250 gram
rauwe lever

...... 1,89

.... 5,98

... 98 Ct

Breng u w lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
MIELE WASSALON

WASUNIE
Haltestraat 63b

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

••\ Al zou u zo een klein
stukje TV kunnen hu-
ren om te adverteren,

' zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar
seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !
De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs
jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mnv per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-
kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg l - Tel. 2135

Autoverhuurbedrijf „ZANDVOORT"
v r a a g t :

zelfstandige monteur

halfwas monteur

en pompbediende

Brederodestr. hk. dr. Schaepmanstraat., tel. 4580

Voor uw hond en poes:
hart, kopvlees, uier,

X

'pens, enz., enz.
WEEKENDREKLAME:
100 gr. ham en
10Q gr. lunchworst

VERKOOP
Motor tune up
heidsinspektie •

en SERVICE
• Veilig-
occasions.

Overkompleet, 4 Roetties
Vienne, gevoerde velours
gordijnen, ± 2 mt. lang 2.40
m. breed, ƒ50,- p. stuk.
Plus 4 kortere, ± 1.40 lang.
2 heren skibroeken, mt. 54-
56. Zandv.laan 113, tele-
fdon 3763.

Notten
HALTESTRAAT 59

Koude handjes?
Wij hebben nog kinderwandjes, Idnder-
kleding en majo's.
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de jumbo luchtreuzen
goed voor mammoeth
vakantievervoer
De geweldige betekenis van de charter-
vluchten is nooit duidelijker gebleken! dan
op het moment, waarop de KLM en een
groot reisbureau In het zuiden des' lands
hun besprekingen over het Inschakelen -van
de gloednieuwe jumbojets — de vermaarde
Boeing 747 — met sukses afrondden.. Dat
betekent Immers, dat nog voordat deze" reu-
zenmachlnes met hun hyperkomfortabele In-
richting op de lijndiensten zijn ingeburgerd,
de vakantiereizigers er kennis mee zullen
kunnen maken. De KLM zal de Boeing voor-
alsnog alleen op de drukke atlantlsche roe-
tes Inzetten. Maar met ingang van woens-
dag de 22ste december gaat de luchtreus
wekelijks naar Las Palmas op de Canari-
sche eilanden om zon-zoekende wintervakan-
tiegangers naar de Canarische Eilanden te
brengen.

Het is veel sneller gegaan dan iedereen
eigenlijk had verwacht. In het verleden was
het 20, dat voor de chartervluchten voor het
merendeel oude toestellen werden ingezet.
Toen de straalvliegtuigen al lang gemeen-
goed waren op de meeste geregelde lijn-
diensten, vloog menige vakantieganger nog
met een door zuigmotoren aangedreyjen kis-
ten naar zijn plaats van bestemming. En
het is nog maar kort geleden, dat reisbu-
reau's het als een ekstraatje verkochten,
dat de vlucht per straalvliegtuig werd ge-
maakt. En nu de Jumbo, de grote toprope-
rators. o.aan ,niet meer achter de lijndiensten
aanlopen, maar dragen het vaandel. .

Het geheim is, dat de jumbo's verschrik-
kelijk dure machines zijn, die pas rendabel
gemaakt kunnen worden als ze vrijwel-ieder
uur van de dag in de lucht zijn. De reuzen-
vliegtuigen zijn in zekere zin 'op de groei'
gemaakt en gekocht. Het inschakelen- van
de kostbare machines voor de lukratieve
chartervliegerij komt de luchtvaartmaat-
schappijen dus wel te pas. De komplikatie
is evenwel, dat alleen de zeer grote reisor-
ganisatoren gebruik kunnen maken van de-
ze toestellen. Zij moeten kans zien om een
kist met 354 passagiers vol te stouwen, wij-
len ze het rendement halen. Pikant detail
is dan; nog, dat de jumbo's 31 eerste klas
plaatsen hebben — die dan echte eerste
klas, met een komplete bar op de boven-
verdieping — die tegen een toeslag zullen
worden verkocht. Voor het reisbureau is 'het
vullen van de jumbo's overigens geen pro-
bleem. Dit jaar al vliegen wekelijks twee
DC 9's en een DC 8 naar de Canarische
eilanden. Een Jumbo staat gelijk met twee
DC 8-en of drie DC 9's. Geen probleem
dus. Zeker niet als men ook nog rekening
houdt met een uitbreiding van de markt.
Want zou het niet zo zijn, dat wie straks
naar Las Palmas of Tenerife wil dan pok
het liefst maar met deze komfortabele lucht-
reus gaat?

Het reisbureau in het zuiden metnzijn
175.00 passagiers de grootste toeroper'.ator
van Nederland, is bijzonder trots op. het
akkoord met de KLM. Het bureau verwacht
dat het inschakelen van de jumbo's op.lan-
gere termijn een geweldige stimulans zal
geven aan de vliegvakanties.

Volgend jaar zal het reuzenvliegtuig on-
getwijfeld ook worden ingezet voor vakan-
tievluchten naar Mallorca, Malaga en nog
enkele drukke bestemmingen. Misschien
zijn er voor plaatsen als Rhodos en Tune-
sië dan nog net niet voldoende passagiers
om de jumbo rendabel te maken, maar het
vakantievliegen neemt zo'n geweldige vlucht,
dat binnen de kortste keren ook hier de
Boeing 747 zal worden gebruikt. Er is na-
melijk sprake van een wisselwerking: de
geweldige aantallen vakantiegangers (ieder
jaar zeker zo'n twintig procent meer) ma-
ken het huren van jumbo's mogelijk, ,omge-
keerd stimuleren die jumbo's straks weer
het vakantieverkeer doordat ze lagere prij-
zen mogelijk maken.

In de vakantiewinkel geldt namelijk net
als in alle handel: grote omzetten beteke-
nen lage prijzen. Nu al is het aanbieden
van volledig verzorgde vakanties voor en-
kele weken voor in wezen lage prijzen al-
leen maar mogelijk door de grote aantallen
Daardoor konden de vakantieprijzen veel
minder stijgen dan alle andere kosten van
levensonderhoud. De intrede van deMjumbo-
jet betekent overigens wel, dat de natuur-
lijke konsentratie en sanering van de vakan-
tiebussiness bespoedigd zal worden.

De kleine toeroperators zullen van de

nieuwe machines geen gebruik kunnen ma-
ken en krijgen het dus nog moeilijker op
de zo sterk aan konkurrentie onderhevige
markt dan ze het nu al hebben. De groei
in het toerisme stelt alle reisorganisatoren
namelijk voor grote problemen. Ze moeten
hun vliegtuigen en hun gehuurde akkommo-
daties in het buitenland vooruit betalen en
daarmee zijn niet zelden vele miljoenen gul-
dens gemoeid. Maar weinige toeroperators
— alleen de allergrootsten — hebben de
beschikking over de noodzakelijke reserves.
Vandaar de steeds toenemende konsentra-
tie ook in deze wereld. De mamoetvliegtui-
gen zullen het schiftingsproces versnellen.

De Boeing 747 is het eerste reuzenvlieg-
tuig dat voor de burgerluchtvaart in serie
wordt geproduceerd. Vorig jaar heeft de
Panam de machine in gebruik gesteld. De
KLM volgde begin dit jaar. Het toestel
biedt plaats aan 354 passagiers, die boven-
dien veel meer ruimte hebben dan in de
oudere toestellen.

De passagiers zitten in verschillende kom-
partimenten — die kleine zaaltjes lijken —
en die allemaal een eigen keukentje hebben,
omdat de ravitaillering van deze hoeveelhe-
den passagiers bijzondere eisen stelt. De
cabine is zo groot, dat men zich meer in
een bioskoopzaal dan in een vliegtuig of
een bus waant.

NEDERLANDER
ROOKTE MEER IN 1970
Ondanks de akties tegen het roken hebben
de Nederlanders vorig jaar weer meer ge-
rookt dan in 1969, toen een vrij forse da-
ling van het tabaksgebruik optrad. Bijna
18.7 miljard sigaretten zijn vorig jaar op
de markt gebracht tegen 16,3 miljard in
1969 en bijna 18,5 miljard in 1968, zo blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Het sigarettenverbruik steeg vo-
rig jaar dus met 14,7 procent.

Ook het roken van sigaren was vorig jaar
favoriet: gerekend naar de produktie vol-
gens afgeleverde banderollen kwamen vorig
jaar 1058 miljoen sigaren op de nederland-
se markt tegen in 1-969 nog 955 miljoen en
in 1968 1096 miljoen., Het aantal gerookte
cigarillos Qdun sigaartje) bedroeg vorig
jaar 354 miljoen, in 1969 nog 342 miljoen
en in 1968 403 miljoen.

Aan kerftabak (shag, pijp- en pruimta-
bak) kwam,vorig jaar 11,8 miljoen kilo op'
de markt,-ia 1969 nog 11,7 miljoen kilo en
in 1968 11,9 miljoen kilo.

Per hoofd van de bevolking waren vorig
jaar 1433 sigaretten beschikbaar (1263 in
1969), 81 gewone sigaren (74 in 1969),
27 kleine sigaren (27 in 1969) en 910 gr.
kerftabak (evenveel in 1969).

De uitkomsten van het CBS hebben be-
trekking op de banderollen van fabrikanten
en importeurs en kunnen daarom afwijken
van het verbruik. De grote stijging in 1968
is bijvoorbeeld voor een belangrijk deel te
danken aan grotere voorraden bij de handel
in verband met de aksijnsverhoging per 1
januari 1969.

KARTINGRACES
EN RALLY
In het kader van de eerste lustrumviering
van de A.S.V. Sandevoerde, organiseert de-
ze vereniging in de maand maart de volgen-
de evenementen:

Zondag 7 maart a.s. internationale Kar-
tingraces op het circuit van Zandvoort. Aan-
vang van deze races 13.00 uur. Het trajekt
beperkt zich tot hetj gedeelte voor de tri-
bune zodat vanaf deze plaats de gehele ra-
ces gevolgd kunnen worden. De toegangs-
prijzen bedragen voor volwassenen ƒ 2,—,
militairen en kinderen tot 14 jaar ƒ 1,—.
De Kartingvereniging Hoekse Waard heeft
bij deze races de technische leiding in han-
den. Er wordt gereden in twee manches van
10 ronden, zodat het beslist spektakulaire
races zullen worden.

Maandag 15 maart zal er in hotel Keur
aan de Zeestraat een begin worden ge-
maakt met een filmserie over de Grand Prix
gehouden in 1970, de Londen-Sidney rally
en de 24 uursrit van Le Mans.

Welke film er maandag 15 maart wordt
gedraaid stond bij het ter perse gaan van
dit nummer nog niet vast. Iedereen is wei-
kom en de toegang is vrij.

Zondag 21 maart. Een rally voor auto's
en motoren. Gereden zal worden een roete
beschrijving volgens het N.R.B, met een
aanvullend reglement. De lengte van de rit
is 36 km. er wordt gereden in de klassen
A, B en C. Inschrijfgeld bedraagd ƒ7,50.

Start 13.30 uur, hotel Keur. De baten
komen ten goede aan de bejaardensocièteit
'Voor Anker'.

Met de Boeing 747 door het zwerk

Gaat u uw-'huurhüls verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Verpleegster zkt. p. 1 april
ruime zit-slpk. m. gebr. van
douche en w.c. Omg. Nw,-
Unicum. Tel. 5858.

Te koop: 10 speelfilms, 8
mm, ƒ 85,-. Tel. 070-652405
of 11J097.

Te koop: grammofoonplaten,
talenkursussen Frans, Duits,
Engels, Spaans en Italiaans,
geheel compleet, z.g.a.n.,
ƒ 25,- per kursus. Tel. 070-
652405 of 1̂ 1097.

Weber's Schoonmaakbedrijf
vraagt: schoonmaker of
schoonmaakster voor och-
tend- of avonduren. Boerla-
gestraat 2, tel. 4090.

Te koop: Trapbeveiligings-
hekje voor kleine kinderen;
haartondeuse, merk Philips;
een aantal vrij nw. herenkos-

• tuums en sportjasjes, voor
gezette, korte maten, 56'A ,
kleuren: blauw, grijs, licht-
bruin; bridgekleed en tafel-
kleed^Tel. 3807.

Twee heren zoeken vrije
woonr. v.a. 8 mrt. t/m eind
sept. Tel. 01720-2869, vrij-
dagavond tussen 6-8 uur.

Te koop: 2 Faillant geijsers
+ kraan, ƒ75,-. Tel. 3651.

Groepsleden werkt in dr.
Plantinghuis, zoekt gemeub.
kamer, liefst in de buurt v.
de Kostverlorenstr. Br. aan
onderst, adres: H. E. v.d.
Bos, Kostverlorenstraat 95,
Zandvoort. ' „~"

Rood gesterilT. -'poesje, lief
karakter, willlgraag opgeno-
men worden bij dierenvrien-
den. Tel. 5862.

Aangeb.: 1-pers. opklapbed,
massief eiken omb. ƒ 15,-
elektr. oventje ƒ 5,-; lange
motorjas, echt leer ƒ 10,-.-
Trompstraat 21/6, tel. 3861

Noodhulp gevr. gedurende
enkele mnd. 1 a 2 ocht. per
week. Kostverlorenstraat 39,
telefoon 3615.

Gevr. voor zo spoedig mo-
gelijk: volledige horeca-
papieren. Br. ond. nr. 1701
bur. Zvt. Crt.

Garage te huur. Koninginne-
weg 29.

VERLOREN: goudkleurige
aansteker, aandenken met
inskriptie 'Jerry'. Tegen bel.
ter. te bez. Brederodestraat
23._4 x bellen.

Schildersbedrijf kan weer
werk aannemen. Buiten- of
binnen, ook bitten van mu-
ren. Tel. 023-3T5312.

Gevr. per 1 april: net meis-
je voor de bediening en aan-
komend- of gevorderde kok.
Loon en werkt, n.o.e.t.k.
Hotel-Rest. Interlaken, Van
Speijkstraat 20, tel. 2966,
Zandvoort.

Rustig echtp. zoekt voor ju-
ni, op nette stand: een vrije
etage of zit- en slp.k. met
keuken. Fam. M. de Groot,
De Ruyterlaan 18, Bussum,
tel. 02159-18183.

Te huur: 4-kamerflat. Karel
Doormanstr. 10/4, huur:
f 575,- p.mnd. Te aanv.: 1
april a.s. Tel, 2606. Zandv.

Weg. overkompl. aangeb.:
boekenkast, gesch. voor jon-
gens- of meisjeskam., ƒ 45,-
divanbed m. kapok matras
en dekbed, ƒ 50.-. Tel. 3244

Te koop: 3 eikenh. clubjes,
samen ƒ 15,-. Van Spijksti.
19hs., tel. 2086.

Gevr.: vrl. of mnl. benzine-
station shop bediende voor
halve dgn., ma. t/m vrijdag.
Autobedrijf 'RINKO' Oranje-
straat 2-12, tel. 2424, b.g.g.
tel. 3360.

Garage te huur gevr.. De
Favaugeplein of omg. Tel.
'3059-2756.

Te koop gevraagd:
enige huizen of flats in ver-
schillende prijsklasse.
Aangeboden: enkele nieuw-
bouwflats aan zee. Nog de-
ze zomer te aanvaarden.
Prijzen van ƒ 47.200,— tot
ƒ74.500,-; hypotheek tot
90% aanwezig.
Makeaar o.g.1 J-.. KROESE,
Brederodestraflf'JIIB, Zand-
voort, teefoon-3244:-

ff' v
Te koop aangeb.: rietmatten
in div. maten, ook genegen
te plaatsen.
RUNBEEK, Rietmatten en
teerhandel. Hillegom, *tel.
02520- 15Ï16.

voor lage
'

Aangifte, vanjinieuwe leerlingen ; t
'tfrfhef kürftajaar Ï97l'/1972 f 1 1 l i

kpdïeren^.'rnet ingarjö van de kursus ',
de1 h1ern3;ivolgende''ópenbare':scholeirï

er onderwijs;' willen latend bezoeken, t.w..
a. de. Ha'nnie 'Sphaftschool, Cornelis Slegers- ' • ' ' • ' •

Stra9t'.;U;v '''n' 'i" ' : . - i " '
b. de dr..£'AlBert Plesmanschool, A. J. van der

Moolejiftraat 57; J's i

c. de MK$JS. .J.'yan Heuveri .Goedhartschool, j,
Fahrejih îtstraat 3, '

gelievenïdaartoe 'thans aangifte te doen bij de
hoofdenvdlerf scholen, waarvoor gelegenheid zal •
bestaan "dagelijks na 15.45 uur, met uitzondering
van wognsdaemiddacj en zaterdag, in het betref-
fendelschpolgeboüw.' '

"De kinderen moeten vóór 1 oktober 1971 de leef-
tijcj_. yan.jiejs i jaar. ..hebben bereikt.

,. Trouvybo.e>jes of jgeboortebewijs dient te worden
_ rffêegebfëcht| * ' .

l ti
Zoekt u leuk en afwisselend werk op een gezel-
lig -klein" kantoor? Kom'dan gerust eens bij ons
informeren", te ,
Wij hebben|>een plaats vrij voor een

aankomend
steno-typiste

die naasti'(het gewone typewerk ook eenvoudig
administr'a^fewerk moet kunnen verrichten.
Voelt u :ér'Mets voor? Maak dan telefonisch even
een afspraak' met ons, zodat wij u alles over deze
zelfstandige? baan kunnen vertellen.

SUNGLASS BUNGALOWS
Bouwes Palace, Zandvoort. tel. 02507-3404/2100

AANNEMERSBEDRIJF

Wijkhuizen & zonen
Haarlem - Dr. Schaepmanstr. 250, tel. 324176 en
320674

- voor verbouwingen
; en onderhoud

Groentehandel „ N O O R D"
HEIMANSSTRAAT 11

Speciaalzaak in aardappelen, groente en fruit.

DEZE WEEK ALS REKLAME:
5 kilo BINTJES voor 1.15
1- fles RIEDEL Jus d'Qrange 98 et.
2 potten APPELMOES','samen 89 et,
2 flessen RIEDEL SINAS ' 89 et.

-.Verpleeg- en reaktlveringscentrum

NIEUW-UNICUM
.-'M '

In de advertentie van 2 maart j.l. Is bulten onze
schuld een drukfout geslopen In onze oproep voor
personeel.-'Er worden door Nieuw Unicum geen
'kamermeisiès' gevraagd zoals abusievelijk ver-
meld. Maat' 'ons Verpleeg- en Reaktiverlngscen-
trum vraagt" voor direkt een KAMERMEISJE voor
het onderhoud van onze afdelingen.

WOÏ

me

de maaltijd in een koekje.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSEC
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

gemeenteraad debatteerde uitvoerig
over vraagstuk van milieuverontreiniging
Traditiegetrouw vergaderde de gemeente-
raad dinsdagavond, onder voorzitterschap
van burgemeester A. Nawijn, wederom tot
het middernachtelijk uur! En daarna had er
nog een besloten zitting plaats waaraan de
leden FLIERINGA (inspr. nu) en KOK
(azb) niet meededen, omdat zij — zoals
zij mededeelden — geen vertrouwen hadden
in de 'beslotenheid' van dit soort vergade-
ringen. Een recente gebeurtenis, waarbij fel-
ten uit een besloten vergadering aan derden
waren verteld, had het vertrouwen van ge-
noemde raadsleden dermate geschokt, dat
zij tot dit besluit moesten komen. Voorzit-,
ter zei dat 't hem speet en dat voorts de
kwestie, waarom het hier gaat, nog steeds
in onderzoek Is.
De heren JANSSENS fjnspr. nu) en PAS
(btv) waren afwezig.

De brief, die de jongeren-groepering 'Logos'
indertijd aan het gemeentebestuur had ge-
richt over de toenemende miljeu-yerontreini-
ging, heeft geleid tot een pré-advies aan de
raad, waarbij het kollege p.m. stelde dat
de gesignaleerde verontreiniging groten-
deels veroorzaakt wordt door zowel inwp-
ners van Zandvoort als door de gasten in
het seizoen. Voorts wilden b en w maatre-
gelen treffen tegen het 'klandestien' ge-
bruik van perceeltjes grond binnen het cir-
cuit. Uiteraard hadden zij daarvoor een
raadsbesluit nodig.

Inmiddels heeft Logos zich al weer met
een adres tot het gemeentebestuur gewend,
waarin kritiek wordt geuit op dit pré-advies.
Over een en ander informeerden wij u uit-
voerig in vorige nummers van ons blad.

De hr. WIJNBEEK (d'66) hield een uitvoe-
rig betoog, waarin hij naast waardering voor
Logos, ook zijn afkeuring over het gedrag
van het pubiek in het algemeen had. De

N laatste is er mede de oorzaak van dat in
feite een 'verloedering van Zandvoort'
plaatsvindt. Wat is hier-aan te doen?, vroeg
hij zich af. Miljeu-beheer vergt een mentale
verandering van alle burgers, die onze leef-
gemeenschap uitmaken. Spr. pleitte voor de
instelling van een plaatselijke raad voor
miljeu-beheer. Hierbij moeten alle bevol-
kingsgroeperingen worden betrokken en dat
is van meer betekenis dan het plaatsen —
hoe lofwaardig ook! — van 80 nieuwe pa-
pierbakken langs de openbare wegen en
pleinen.

De hr. KEUR (prpt. chr.) had ook in-
stemming met het initiatief van Logos, die
hij als een 'vaste briefschrijfster' aan-het
gemeentebestuur ging beschouwen! Hij vond
evenwel ook, dat Logos wat geduld moest
kunnen opbrengen en niet direkt het be-
grip demokratie er bij moest halen als er
niet onmiddellijk 'iets uit de bus' komt op
hun suggesties! Dit vond hij een voortijdig
reageren op dingen, die nog niet uitgespro-
ken zijn.

De hr. ATTEMA (vvd) was wat kregel
gestemd over deze gang van zaken. Het is
langzamerhand een modewoord geworden,
die miljeu-verontreiniging, zo zei hij. Ieder-
een bemoeit zich er mee, praat er over (ge-
steund door pers, radio en t.v.) en schrijft
brieven aan de overheid. En dan moeten wij
het maar uitzoeken! Logos konstateert al-
leen maar feiten, vond spreker. Iets wat
Logos bijvoorbeeld niet signaleerde is de
ontstellende toename van het hondenvuil.

De aanstelling van een 'school-ekploog',
zoals Logos suggereerde, achtte hij een
misgreep. Ten eerste weet niemand precies
wat dit voor een soort funktionaris moet
zijn(l), maar ten tweede achtte spr. het de
taak van de 'ouders' hun kinderen op te
voeden tot verantwoordelijkheid voor het
miljeu, waarin zij leven. En aan het gedrag
van deze ouders mankeert nog we! het een
en ander! Spr. haalde hier enkele typeren-
de staaltjes voor aan. Het zou, volgens
hem, meer zin hebben, als wij toch het
woord laten vallen, ekologen voor de ouders
aanstellen.

B en w spreken o.a. over de pachters
van teellandjes, die in sommige gevallen
hun grond verwaarlozen en er een troep
van maken. Zij zijn echter niet de schuldi-
gen!, konkludeerde spr. Deze narigheid,
waarvan de pachters de schuld krijgen,
komt van derden. Er zijn inwoners van
Zandvoort, die, hetzij 's,avonds of 's nachts
karrenvrachten vuil op het binnenterrein
van het circuit storten. 'Nu kunt u natuur-
lijk wel die telers pakken', aldus spr., maar
deze- anonieme vuilstorters nietl'. In het al-
gemeen vond hij de situatie van de landjes,
waarop soms een schuurtje staat met een
varkentjes er in, vrij gunstig. Zeker in ver-
gelijking met de door het publiek veroor-
zaakte' 'rotzooi'. Hij kon zich dan ook ze-
ker niet met het voorstel op dit punt ver-
enigen.

Spr. signaleerde voorts het gedrag van
'de bloem der natie', die maar hangt en
zit en ligt op allerlei plaatsen in onze ge-
meente. Vooral het Kerkplein en de kerk-
tuin zijn daar de laatste twee seizoenen
trieste voorbeelden van geweest. Van de

voor
FIETSEN

, , BROMMERS

VER5TEEGE
HRITE5TR. 18 - TEL: 4499 - ZRKDVOORT

tribune van Zandvoortmeeuwen wordt een
slaapplaats en een latrine gemaakt.

Over Logos zelf zei spr. dat hu wel eens
wilde weten uit hoofde waarvan deze klup
spreekt. Is dit een erkende vereniging met
kontributiebetalers?, vroeg hij. Als zij een
positieve bijdrage wil leveren aan de be-
strijding van de miljeu-verontreiniging, moet
zij zelf meehelpen, mee vegen en mee
schoonmaken.

Hij kon zich voorstellen dat men veront-
waardigd is over natuurbederf en veront-
reiniging, maar laat men in de kritiek dan
ook geen voor de hand liggende dingen
vergeten.

De hr. AUKEMA (pvda) noemde de hr.
Attema de zandvoortse Spirow Agnew. Hij
was blij met Logos, ofschoon er ook reden
tot het zetten van vraagtekens was, zo zei
hij. Hij was 't niet eens met de hr. Wijn-
beek, die een raad voor milieubeheer wilde
instellen. Wij zouden optimaler kunnen wer-
ken, als er in groter verband werd gedis-
kussieerd, vond hij. Oneens was hij het met
Logos, die van de vijver in de Frans Zwaan-
straat een 'visvijver' wilde maken. Het bin-
nenterrein van het circuit achtte hij een
'nood-situatie'. Wanneer een wet zich op
ontoelaatbare wijze tegen het individu
keert, is er sprake van gerechtvaardigd ver-
zet, was zijn mening.
Hij was 't eens dat er wat moet gebeuren
tegen de stelselmatige vervuiling van onze
leefgemeenschap en hij was bereid iedere
aktie op dit gebied te steunen. Misschien
kunnen wij eens een keer een 'mijeu-beheer-
singsdag' houden, aldus spr.: de raadsleden
met de jeugd de duinen in, om het vuil op
te ruimen. Akties zijn altijd goed. Hij vond
in het algemeen de toon van de brief van
Logos bijzonder prettig en positief.

VOORZITTER begon zijn betoog met een
'kollege' over het woord ekolopg. Hij kon-
stateerde dat niet iedereen dit begrepen
had. Welnu, zei hij, een ekoloog is iemand,
die studie maakt van de betrekkingen tus-
sen de dieren en planten onderling én van
de omgeving, waarin zij leven.

Spr. memoreerde dat de akties tot het
opruimen van vuil nooit erg veel hadden
bijgedragen aan een milieuverbetering: En-
kele jaren geleden: de aktie 'Opgeruimd
staat netjes', nou ja, nul-komma-nul!

Uw voorzitter geeft het voorbeeld: die
raapt nog eens een tak, een steen of een
ander obstakel van de weg, als hij er met
de fiets langs komt. Jawel, hij had waarde-
ring, maar Logos geeft geen oplossing. Die
hebben wij ook niet! Er zijn zo veel fakto-
ren, die de vervuiling in de hand werken,
dat men er eenvoudig niet aan gaan kan
staan. Een ekoloog voor Zandvoort zou een
zware post op de kwetsbare begroting van
Zandvoort vormen. Spr. bracht in herinne-
ring dat er een afschuwelijke troep in Ne-
derland was, maar daar is al de vinger op
gelegd, voordat Logos met haar aktie be-
gin! Inmiddels is het duidelijk, dat — on-
danks het lofwaardige initiatief van Logos
— er geen praktische oplossing gegeven
is.

Over de gebruikers van teellandjes zei
spr. dat het hier werkelijk niet gaat om
de bonafide pachters, die orde op hun za-
ken stellen, maar wél tegen diegenen, die
zich een stuk grond hebben toegeëigend en
er bovendien een troep van maken. Er zijn
er ook, die rechtstreeks tegen de gestelde
voorwaarden handelen. Natuurlijk hebben
wij een raadsbesluit nodig om tegen deze
lieden óp te treden. De situatie is jammer
genoeg nu zó geworden dat zij, die lak heb-
ben aan alle voorschriften, zich sterk voe-
len door het gemis aan besluitvaardigheid
van de vorige gemeenteraad, die geen maat-
regelen wilde nemen tegen deze lieden.

TJe hr. TER VEER (kvp) zag ook de moei-
lijkheid in om van overheidswege op te tre-
den tegen de vervuiling van het leefklimaat.
De politie wordt vaak gezegd, maar deze
kan natuurlijk niet op alle incidentele over-
tredingen letten. Men zou — zeker in het
seizoen — inwoners en gasten moeten dui-
duidelijk maken dat iedere vorm van miljeu-
vervuiling een aantasting van de gemeen-
schap is. Spr. stak een warm pleidooi af
voor het aanleggen van visvijvers binnen
het circuit, vooral nu er — als het circuit
verdwenen is! — daar iets moet gebeuren.
Hierin vond hij de suggestie van de Logos-
jeugd bijzonder lofwaardig.

De hr. FLIERINGA (inspr. nu) achtte
het een noodzaak voor de volksgezondheid
dat maatregelen genomen worden tegen de
vervuiling. Wat betreft de oplossingen, die
de Logos-groep voorstelt, meende spr. dat
deze jongerengroepering zich positief had
opgesteld tegen de miljeu-verontreiniging.
Maar iedere maatregel tegen mensen; die
binnen het circuit een soort gewoonterecht
hebben verkregen, is nutteloos, zolang er
geen alternatieve oplossing voor het circuit-
terrein gegeven is. Hierin moet het kollege
zich heus beraden.

De hr.^WIJNBEEK (d'66) zag veel heil
in een goed gerichte voorlichting. Dit is
mentaliteits-beinvloeding en in deze zin
bleef hij pleiten voor de instelling van een
'miljeuraad'.

De hr. KOK (azb) vond het jammer dat
bonafide pachters binnen het circuit getrof-
fen zouden worden door maatregelen, \die
in het algemeen tegen de miljeuverontreini-
ging genomen moesten worden. Hij was er
wel van overtuigd dat er iets aan gedaan
moest worden.

De hr. JOUSTRA (vvd) zei dat het moei-
lijk was om over dit soort dingen te pra-
ten, omdat de gemeente de plaats, waar
bijvoorbeeld puin gestort moet worden, ge-
sloten houdt!

Wethouder RUDENKO (vvd) achtte dit
vanzelfsprekend, want als de gemeentelijke
puinstortplaats voor het publiek toeganke-
lijk zou zijn, wordt daar ook alle ander vuil
gedeponeerd.

Wethouder KERKMAN (pvda) schetste
de enorme ravage, die door malafide ge-
bruikers van teellandjes binnen het circuit
wordt aangericht. Er hebben afgravingen
plaats, die bodem-verzakking veroorzaken,
waardoor de natuurlijke begroeiing wordt
aangetast. Ook worden er — tegen de voor-
schriften in — grote schuren en andere
opstallen gebouwd, die het geheel een rom-
melige indruk geven. Als men deze mensen

niet durft aanpakken, goed, maar dan moet
men niet willen praten over milieubeheer!

Wethouder v.d. MIJE betoogde dat alles
een kwestie van organisatie is. Hierin kon
men heus wel eens denken aan- en zich
bezinnen op de waarde van gezag en orde.
Hijzelf is sekretaris van de vereniging van
aardappeltelers en hij kon wel verzekeren,
dat binnen die kringen géén overtredingen
van welke aard ook, plaatsvinden.

De hr. FLIERINGA zei tenslotte nog, dat
hij het voorstel van de hr. Wijnbeek (mil-
jeu-raad) gaarne wilde steunen. Hij vond
overigens de kwestie belangrijk genoeg om
nog eens terdege te bespreken mét de kom-
missie voor sociale zaken.

VOORZITTER zegde dit toe en bracht
hierna het voorstel om een gerechtelijke
procedure aan te spannen tegen de weder-
rechtelijke gebruikers van teellandjes, in
stemming.

Het werd aangenomen met 12 tegen 3
stemmen. (Tegen waren: de heren KOK,
FLIERINGA en ATTEMA).

(Lees verder op pagina 2)

opvoering van de duiventil
werd door ohvz
onvoldoende voorbereid
Op 9 maart j.l. gaf de toneelvereniging
'Op Hoop van Zegen' een uitvoering van
het blijspel 'De Duiventil' van Henk Bakker.
De geringe belangstelling (nog geen veer-
tig bezoekers) vond volgens voorzitter J. G.~
Bisenberger zijn oorzaak In de wekelijkse
aflevering van Peyton Place.

Nu nemen we direkt aan dat het erg teleur-
stellend is om voor een- handjevol mensen
te moeten spelen, maar het zeer moeizaam
op gang komen en de lang niet feilloze rol-
kennis mogen toch beslist niet aan de
slecht bezette zaal worden geweten. Boven-
dien ontstond er onduidelijkheid omdat het
voor- en naspel niet voldoende waren ge-
markeerd.

Het zou te ver voerenvom de hele inhoud
van het stuk te vertellen en daarom ver-
melden we alleen dat van de eigenaresse
van 'The Hill', het huis,waar de handelin-
gen zich afspelen, een kostbare ring wordt
gestolen op het moment dat een paar lo-
gé's en een nieuwe butler zich aandienen.
Al deze personen zouden dus iets met de
ontvreemding van het kleinood te maken
kunnen hebben. Behalve genoemde eigena-
resse van 'The Hill', Laura Lonsdale, wonen
er in haar huis haar neef Sam Harwood en
diens zuster Gloria, een vrouw die noodza-
kelijk toneelstukken moet schrijven. Dat
haar stukken nooit worden uitgegeven deert
haar niet; vol moed begint ze nu aan- een
toneelspel waarin alle bewoners van The
Hill' plus het personeel én de logé's een
rol krijgen toebedeeld. We maken voorts
kennis met Ted en Margie, resp. zoon en
dochter van Sam Harwood, met prof. Pat-
terson, een geoloog en Hubert Stanley, een
jager op groot wild, met André Péron, een
franse kunstschilder en,met de butler Ro-
berts, het.-dienstmeisje Minnie en een be-
zoekster Isabel Smith. Opvallend was dat
de betere prestaties van de oudere spelers
kwamen. Riek van Koningsbruggen bracht
op innemende wijze Laura Lonsdale, terzij-
de gestaan door Han Rooth als een zeer
aanvaardbare professor Patterson. Wim van
der Moolen was een sympathieke Sam Har-
wood, maar onze persoonlijke voorkeur ging
toch uit naar Jan Bos, die op onnavolgbare
wijze Hubert Stanley ten tonele voerde, de
man die eigenlijk maar één grote liefde
kent, de wildernis. De rol van Gloria was
bij Riet Rpoth-Slegers in goede handen.
Henk Spierieus had de taak butler Roberts
aannemelijk te maken. Hij slaagde hierin
wel, maar we zien hem toch liever in een

karakterrol'. Nico Schols gaf een goede ty-
pering van Ted, terwijl gastspeler Jan Wou-
da de kunstschilder André Péron gestalte
gaf. De rollen van Margie, Minnie en Isa-
bel Srnith werden vertolkt door resp. Joke
van der-,Mije, Elly Bisenberger-Bos en An-
nie Drommel-Bos.

Dat de opvoering, ondanks bovenge-
noemde positieve kanten, geen sukses werd,
lag ongetwijfeld aan de gebrekkige rolken-
nis. We kregen bovendien sterk de indruk
dat de spelers nog niet voldoende op elkaar
waren ingesteld. Plankenkoorts [ijkt ons in
een gezelschap van zoveel routiné's uitge-
sloten. Blijft over: onvoldoende voorberei-
ding!
Het kapwerk en het dekor waren in han-
den van leden. Fijn en lofwaardig wanneer
de leden zelf deze zaken ter hand nemen
maar zouden de leden er dan ook aan wil-

•len denken dat, wanneer alle bedrijven in
hetzelfde dekor gespeeld worden, dit dekor
toch wel: een beetje aantrekkelijk mag zijn?
En dan ook heel graag een beetje aandacht
voor bloemen, bloemen' waarop notabene in
de dialoog de aandacht werd gevestigd.

De voorzitter, de heer J. G. Bisenberger,
in wiens handen de regie was, dankte aan
het einde van de voorstelling de medewer-
kenden, waarbij de dames een attentie in
ontvangst mochten nemen. Een woord van
bijzondere waardering richtte de heer Bisen-

• berger tot de heer Jan Wouda, die in be-
trekkelijk korte tijd de rol van een naar het
buitenland vertrokken medewerker had ov°r-
genomen. Souffleuse was Betty van der Kar.
We hopen van harte dat de tweede voor-
stelling van 'De Duiventil' een vollere zaal
zal trekken. Het kan de opvoering alleen
maar ten goede komen. Kr.M.
PLAN VOOR
OVERDEKT ZWEMBAD
IN ZANDVOORT
Een onlangs in het leven geroepen studie-
en werkgroep voor de bouw van een over-
dekt zwembad in Zandvoort, samengesteld
uit sportmensen, onderwijskrachten e.a. be-
langstellenden, heeft tijdens een eerste
oriënterende bespreking besloten de pprich-
ting voor te bereiden van een Stichting
Zwembad Zandvoort, welke de verdere ak-
tiviteiten voor de aanleg van dit projekt ter
hand zal nemen.
Belangstellenden, die op een of andere wij-
ze medewerking aan de bouw van 't zwem-
bad willen verlenen, worden verzocht kón-
takt op te nemen met het voorlopig sekre-
tariaat van de stichting i.o., Zeestraat 49,
alhier.

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK
VAN EUROPA in kamerbreed tapijt
tegen de laagste prijzen!!!

INTERTEST. KEIJZER, BONAPARTE, VENETA, alle gerenom-
meerde merken, direkt uit voorraad leverbaar, alle tapijten
worden door ons g r a t i s en vakkundig gelegd, met volle
garantie !

medina voordeeltjes
EENMALIGE AANBIEDING 11!

ECHT NYL FRANCE TAPIJT van / 119,- voor ƒ59,95, 400
cm breed, g r a t i s gelegd.
HOOGPOOLMOQUETTE TEGELS van ƒ 11,35 per stuk voor
f 4,50 per stuk. Financiering mogelijk.

medina
A M S T E R D A M :
ALBERT CUYPSTRAAT 175-179 • Tel. 764026.

H A A R L E M :
GEN. CRONJÉSTRAAT 4 - Tel. 023-266277
GROTE HOUTSTRAAT 166 - Tel. 023-317665

Tel. 764026-764025.

SPROKKELWERK
De ambitie waarmee de gemeenteraad zich
met het milieuvraagstuk bezig hield wekte
dinsdagavond verwachtingen die slechts op
povere wijze werden gehonoreerd. Of de
door het d'66-raadslid Wijnbeek voorgestel-
de kommissie voor het milieubeheer er ooit
zal komen valt nog te bezien. De kommls-
sie voor sociale zaken gaat eerst onderzoe-
ken of een dergelijke beheerskommissie wel
zin heeft, Het enige tastbare resultaat dat
het uitvoerige debat tenslotte opleverde was
de justitiële aanpak van de klande-
stlene gebruikers van de teellandjes in het
binnenterrein van het circuit. En.dit terwijl
de meerderheid van de raad ervan overtuigd
is, dat zij tot de kleinste vergelers van ons
miljeu gerekend moeten worden.
Het is treurig te moeten vaststellen dat de
raad, hoe ijverig, welbespraakt en bewogen
ook tijdens het miljeudebat, hetzelfde ge-
brek aan visie vertoont als het kollege van
b en w en tot sprokkelen van het vuil over-
gaat. Dit in navolging van zijn voorzitter,
die zo nu en dan van zijn fiets stapt om
een op de weg gedeponeerde tak of doos
op te rapen en keurig in de goot langs het
trottoir te leggen. De mensen verklaren mij
voor stapelgek dat ik dit doe, verklaarde de
voorzitter, maar ik ben tenslotte opgevoed
in de geest van orde en netheid.
Het is natuurlijk niet gek, maar braaf, mooi
en zeer prijzenswaardig. Het is echter in
onze dagen niet toereikend meer voor aap-
pak en oplossing van een zo omvangrijk
probleem als dat van de milieuvervuiling.

KORTSLUITING
De man van 'law and order' in de zand-
voortse gemeenteraad, de vvd-er Attema,
bleek dinsdag toch minder hard te zijn dan
door zijn politieke tegenstanders wordt aan-
genomen. Hij stemde tegen de door b en
w voorgestelde maatregelen om de niet-le-
gale gebruikers van de teelandjes in de dui-
nen binnen het circuit van deze landjes te
verwijderen.
Zijn tegenspeler, de pvda-er Aukema, warm
voorstander van tolerantie en begrip, stern-
de voor de gerechtelijke aanpak van ge-
noemde telers. Een boeiende kortsluiting
tussen theorie en praktijk.

KNIP OP HEK
WO-wethouder B. Rudenko — 'Ben is on-
ze man', was de leus, waarmee'deze partij
de jongste gemeenteraadsverkiezingen in-
ging — beantwoordde de vraag wasrcm
het publiek niet in de gelegenheid wordt ge-
steld grofvuil te deponeren op de gemeente-
lijke puinstortplaats, als volgt: 'de gemeen-
te dient zuinig te zijn op haar stortplaats.
Wanneer de knip van het toegangshek zou
gaan is het hek van de dam en zou de puin-
stortplaats in een ommezien worden bevuild
met afgedankte kanapé's, oude stoelen en
dergelijke. Nou, en dat gaat eenvoudig niet'.
In ieder geval is nu een van do^oorzaken
van de vervuiling van ons landschap opge-
helderd.

BANG VOOR ROOKBOM?
Heeft de kritische reaktie van de jongeren-
aktiegroep Logos op het pré-advies van b
en w inzake de miljeuverontreiniging bij het
kollege boze verwachtingen en gewelddadi-
ge visioenen gewekt? Vreesde het dagelijks
bestuur van de gemeente een Frans van
Bommel onder de Logos-jongeren, die een
rookbom zou slingeren naar de tafel van b
en w? Op de perstribune was een recher-
cheur aanwezig, die de Logos-mensen op de
pubieke tribune scherp observeerde. De po-
litieman heeft een rustige avond gehad,
want er werd niet met stink- en rookbom-
men gesmeten. De kans op een regen van
projektielen was trouwens bijzonder gering,
gelet op het onderwerp van diskussie. De
raadzaal bleef schoon. De vervuiling vindt
plaats op straten en pleinen en in de dui-
nen. Daar zou je In de eerste plaats pre-
ventief toezicht mogen verwachten.

EIGEN OORDEEL
Inzake het afwijzend advies van de inspek-
trice van het onderwijs over de aanvraag
eks art. 50 der kleuteronderwijswet voor de
aanschaf van verduisteringsmateriaal voor
filmvertoningen t.b.v. de pupillen van de
Klimop-school stonden pvda-wethouder A.
Kerkman en zijn politieke geestverwant I.
Aukema, lijnrecht tegenover elkaar. De hr.
Kerkman is van mening dat je de adviezen
van onderwijsautoriteiten niet in de wind
mag slaan. De heer Aukema ziet dat anders
en vindt dat raadsleden zich best een eigen
oordeel kunnen vormen omtrent de redelijk-
heid van een verzoek voor de aanschaf van
onderwijsvoorzieningen.
Wanneer je voor het nemen van besluiten
verantwoordelijkheid draagt, dan impliceert
dat een zelfstandige oordeelsvorming, aldus
de heer Aukema.
De meerderheid van de raad was het met
deze zienswijze eens en terecht.

KONTAKTCENTRUM
ZANDV. VERENIGINGEN
START OP 20 MAART
Op zaterdag 20 maart a.s. start het on-
langs gevormde ontmoetingscentrum voor
zandvoortse verenigingen, 'Le Perroquet',
met een zgn. open-instuifavpnd in hotel
Keur aan de Zeestraat. De initiatiefnemers,
ASV Sandevoerde, The Lions en Sporting
Cub Zandvoort beogen met dit centrum de
kommunikatie tussen de verenigingen van de
badplaats te bevorderen en een mogelijk-
heid te scheppen, die zowel gedurende de
zomer- als wintertijd kan worden benut sis
eigen home. Op de open-instuifavond van
20 maart hoopt men hierover met de aanwe-
zige verenigingsleden van gedachten te wis-
selen en tevens te praten over de toekom-'
stige opzet en aktiviteiten van het ontmoe-
tingscentrum.



verhoging strandtarieven
kreeg instemming van raad
(Vervolg van pagina 1)
Op verzoek van de Strandpachtersverem-
ging stelden b en w voor de tarieven van
de stoelenverhuur als volgt te wijzigen:
voor een uur van ƒ 0,50 in ƒ 0,60; voor het
gedeelte van de dag vóór 13.00 uur of voor
het gedeelte na 1300 uur van ƒ 1,10 in
ƒ 1,25, voor één dag van ƒ 1,50 in ƒ 1,75;
voor een week van f 7,50 in ƒ 8,75; voor
een maand van ƒ 22,50 in ƒ 26,25; voor
het ingebruikgeven van strand voor het
plaatsen van een windscherm, een luchtbed
of een stretcher: voor een dag van ƒ 0,90
m ƒ 1-

Bovendien hebben de strandpachters ver-
zocht de opsomming in het kontrakt van
de warme eetwaren (poffertjes, wafels,
warme worst, koppen soep, ballen gehakt
en uitsmijters) uit te breiden met kroket-
ten

B en w hebben tegen beide verzoeken
geen bezwaar, mits de minister van Ekono-
mische Zaken voor het eerste toestemming
geeft.

De hr. TER VEER (kvp) wilde dit ver-
zoek zien als een gelegenheid om wat bre-
der in te gaan op de gehele strandeksploi-
tatie. HIJ pleitte voor een wat soepeler be-
leid van de strandeksploitatie en een wat
'vrijere opstelling' t.o.v. de strandpachters.
Spr. zat even in z'n maag met de houten
ligbedden, die sommige gasten meebren-
gen naar het strand. Hoe zit het daar mee
en onder welk tarief vallen zij?, wilde hij
weten.
VOORZITTER: 'U zou deze dingen stret-
chers kunnen noemen'.

De hr. VAN AS zag in het woord 'kro-
ketten', waarmee de strandpachters hun
eetwaren willen zien uitgebreid, een aartlei-
ding om eventueel later te komen met een
verzoek tot een andere uitbreiding van de
lijst. Daarom had hij liever het artikel 'war-
me snacks' gezien. Daar is alles bij inbe-
grepen'

De hr. JOUSTRA (vvd) zag in dit alles
een groot gevaar. Hij noemde de stelselma-
tige opdrijving van de prijzen aan ons
strand geldklopperij. Dit bezorgt Zandvoort
een slechte naam. Men gaat liever naar
Spanje of Zuid-Frankrijk, want hier zijn de
prijzen schrikbarend. In vergelijking met an-
dere badplaatsen, zoals Noordwijk, Katwijk
en Bergen, zijn de prijzen in Zandvoort van
25°/o tot 90% hoger! De strandpachters
moeten verstandiger zijn, vond spr.

Wethouder VAN DER MIJE gaf even een
gemoedelijk sneertje: 'Maar het zandvoortse
strand is ook het 'zandvoortse strand'l

VOORZITTER zei dat een vergelijking met
de door de hr. Joustra genoemde badplaat-
sen niet opgaat. Dit ligt aan het 'karakter'
van de badplaats. Zandvoort is veel meer
dan andere kustplaatsen ingesteld op 'dag-
bezoek'. Spr. achtte het verzoek van de
strandpachters, onder deze omstandigheden,
alleszins redelijk. Overigens hangt alles af
van de goedkeuring door de minister van
Ekonomische Zaken.

De heer TER VEER had nog een prak-
tisch advies: Als wij dan toch tegenwoordig
spreken over luchtverontreiniging, laten wij
dan asjeblieft in het kontrakt opnemen, dat
men geen vuil mag verbranden aan het
strand, wat alle strandpachters doen bij het
vallen van de avond. Ten eerste geeft dit
natuurlijke verontreiniging, maar tevens val-
len de asdeeltjes in zee, waar ze helaas
blijven.
VOORZITTER had hier begrip voor en zeg-
de 'toe dit punt te overwegen.
De hr. JOUSTRA verklaarde dat hij tégen
de tariefsverhoging zou stemmen. En tevens
had hij kritiek op het weinige reddingsma-
teriaal aan het strand. Er staan maar vier
'reddingskasten' aan het gehele strand.
Dit werd onmiddellijk weerlegd door wét-

houder KERKMAN, die antwoordde dat bij
alle strandpachterstenten een reddingslijn
aan het strand aanwezig is.
'Het voorstel werd hierna zonder hoofde-

lijke stemming aangenomen, waarbij werd
aangetekend dat de hr. JOUSTRA geacht
werd te hebben tegen gestemd.

CIRCUIT EIST NOG STEEDS GELD!
Een voorstel om ƒ67.144,— uit te geven
voor het treffen van veiligheidsmaatregelen
aan het circuit, had kritiek o.a. van de hr.
FLIERINGA (irtspr. nu), die zich afvroeg
of dit circuit wel zo veilig was. Hij was
niet van plan mee te werken aan het In-
vesteren in een aflopende zaak. Wanneer
houden wij er eens mee op?, vroeg hij ten-
slotte.

De heer VAN AS (kvp) had ook beden-
kingen, ofschoon hij niet tegen dit voorstel
wilde stemmen, omdat er anders moeilijk-
heden met de eksploitatie zouden ontstaan.
Dat deze veiligheidsmaatregelen genomen
moeten worden met een 'stok achter de
deur' (het doorgaan van de Grand Prix
hangt er van af) vond hij niet prettig. Spr.
waarschuwde ook nog voor het 'verleggen
van het gevaar'. Immers door de steeds toe-
gepaste beveiligingswerkzaamheden worden
de snelheden van de auto's opgevoerd.

De hr. WIJNBEEK (d'66) was beslist
tegen dit voorstel. De racers hebben hun
zin gekregen!, merkte hij wat spottend op.
Hij voelde er niets voor hier mee door te
gaan. 'Dan maar geen races'!

Ook de hr. KOK (azb) trok de veiligheid
van het circuit in twijfel. Hij was ook tegen
het voorstel.

VOORZITTER betoogde dat je — zolang
het circuit nog benut wordt — niet plotse-
ling net het treffen van veiligheidsmaatre-
gelen kunt ophouden. Wie zou dan nog ver-
antwoordelijkheid kunnen dragen?

Na nog enige diskussie en toelichting
van wethouder KERKMAN (pvda) over de
financiële zijde van deze kwestie, werd het
voorstel met 12—3 aangenomen. (Tegen
waren de heren FLIERINGA, WIJNBEEK en
KOK).
VERDUISTERINGSGORDIJNEN
VOOR KLEUTERSCHOOL
Een ietwat wijdlopige diskussie ontstond
over een voorstel tot het afwijzen van een
verzoek van het bestuur van de chr. kleu-
terschool 'Klimop' om t.b.v. het speellokaal
verduisteringsgordijnen aan te schaffen. Er
waren bij het verzoek twee prijsopgaven
overgelegd, resp. ƒ776,48 en ƒ1127,95.

B en w deelden in het voorstel mede dat
'volgens ambtelijke inlichtingen' de norma-
Ie eisen, gesteld aan het geven van kleuter-
onderwijs, werden overschreden. Bovendien
stelden zij dat bij beschikbaarstelling van
deze gelden te verwachten zou zijn dat
door het schoolbestuur een soortgelijke aan-
vraag kon worden ingediend voor een pro-
jektor c.q. filmapparaat. En hiervoor kun-
nen geen gelden worden verstrekt.

De hr. AUKEMA (pvda) zag niet in,
waarom het schoolbestuur na het verkrijgen
van de verduisteringsgordijnen, zou komen
met een verzoek om een filmapparaat of
iets dergelijks. Hij pleitte voor het verstrek-

ken van ƒ 776,48 voor de gordijnen.
Ook de hr. ATTEMA (vvd) zei dit voor-

stel niet goed te begrijpen. Hij was 't eens
met de hr. Aukema en verzocht het verzoek
om de gordijnen in te willigen, ondanks het
negatieve advies van de kommissie voor de
financiën.
De hr. WIJNBEEK (inspr. nu) brak ook een
lans voor het schoolbestuur.

Zowel voorzitter als wethouder Kerkman
verdedigden de weigering van het verzoek
van het schoolbestuur, omdat, zoals zij zei-
den, de normen niet mochten worden over-
schreden.

Na stemming beek het voorstel met 6-9
verworpen te zijn, zodat de keuterschool de
gordijnen waarschijnlijk wel zal krijgen!

NOG TWEE
'ONDERWIJS-VOORSTELLEN1

Een voorstel tot verstrekking van gelden
voor de aanschaffing van een nieuwe taai-
methode en voor uitbreiding van het mu-
ziekinstrumentarium t.b.v. de Julianaschool,
ontmoette geen bezwaren.

De hr. AUKEMA zei verheugd te zijn dat
men van mening is dat een bepaalde taai-
methode na 10 jaren reeds aan vervanging
toe is! In zijn jeugd werd er bepaald lan-
ger met taaiboekjes gedaan!

En dan was er nog een merkwaardigheid,
vond hij, n.l. dat bij dergelijke kwesties de
inspekteur van het onderwijs het woord
'vertrouwelijk' boven zijn advies zet. Dit
vond hij in verband met de aanvraag voor
boekjes, tingeltangeltjes, fluitjes en ratel-
tjes(!) wel wat overdreven!

In afwachting van de totstandkoming van
een permanent schoolgebouw voor resp. De
Mr. G. J. van Heuven Goedhartschool
(oglo) de openbare kleuterschool 'Hummel-
oord' en de r.k. kleuterschool 't Zeepaard-
je', zijn deze scholen gehuisvest in houten
noodlokalen. Deze lokalen kunnen nu aan-
gekocht worden door de gemeente, nadat
de huurovereenkomsten dit jaar afgelopen
zijn. (Resp. ƒ3500, ƒ3000 en ƒ3000).
B en w stelden voor het benodigde krediet
van ƒ 9.500 beschikbaar te stellen.
Beide voorstellen werden zonder hoofdelij-
ke stemming aangenomen.

De .raad besloot, vrijwel zonder diskussie,
over te gaan tot het verlenen van medewer-
king aan de stichting van een 'gezondheids-
huis' aan het Beatrixplantsoen. (Bouwkos-
ten ca. ƒ515.000).

De hr. ZOET (pvda) zei zeer blij met dit
voorstel te zijn en had veel waardering voor
de prettige gedachtenwisseling over deze
aangelegenheid in de kommissie voor de fi-
nanciën.

NOG GEEN WIJKRADEN
De afdeling Zandvoort van de vvd heeft zich
in een brief van 25 januari j.l. tot de raads-
leden gericht, waarin gepleit wordt voor het
instellen van wijkraden in Zandvoort-noord,
•zuid en -centrum, alsmede in Bentveld. Ver-
volgens heeft het bestuur van de afd. Zand-
voort van de kvp mede namens de raads-
leden van deze partij, een brief gezonden
aan de raadsleden, waarin o.m. gesteld
wordt dat de instelling van wijkraden niet
van bovenaf moet geschieden, maar moet
voortkomen uit het partikulier initiatief. B
en w waren het met de laatste brief eens
en waren van mening dat het initiatief tot
de oprichting van wijkraden van de bewo-
ners van de wijk moet uitgaan. Zij advise-
den beide briefschrijvers te berichten dat
vooralsnog niet tot de instelling van wijk-
raden moet worden overgegaan.

De heer JOUSTRA (vvd) zei het belang-
rijk te vinden dat men in de naatste toe-
komst tot de instelling van wijkraden over-
gaat. De brief van de vvd was volgens hem
niet juist geïnterpreteerd door de kvp en
de pvda. Er werd niet bedoeld direkt wijk-
raden in te stellen.
Het voorstel werd zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen.

ZANDVOORT LET OP UW SAECK!
Uit de rondvraag tippen wij nog een inte-
ressante vraag van mevr. HUGENHOLTZ
(vvd). Ook weer over de verontreiniging,
ditmaal van de zee, sprak dit raadslid haar
verontrusting uit over de plannen van Am-
sterdam om bij Umuiden een buitenhaven
te stichten. Dit kan alleen maar nadelig zijn
voor de naaste kustplaats, met name Zand-
voort. Heeft het kollege hier wel aandacht
yoor?

Dit had het kollege zeker, aldus de voor-
zitter. Deze kwestie maakt al een belang-
rijk punt uit in het ISK (Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan i Kennemerland). Met
name Velsen, is erg gekant tegen deze bui-
tenhaven. Inderdaad, aldus voorzitter, zijn
er ernstige bezwaren tegen dit plan.

Klokslag twaalf uur waren de openbare
diskussies bëindigd. Hierna gingen de
raadsleden over tot een besloten zitting.
Zonder de heren FLIERINGA en KOK. zo-
als wij vermeld hebben in de inleiding van
dit verslag. H.W.

BURGERLIJKE STAND
5—11 maart 1971

TWEEDE NATIONALE
CIRCUIT-LOOP
De tweede nationale circuit-loop. georgani-
seerd door de 'Sporting Club Zandvoort',
wordt gehouden op zondag 28 maart a .s.

Om 11 uur is de start voor de prestatie-
loop over 1 ronde (4,2 km) voor alle leef-
tijden. Om 11.45 uur volgt de prestatie- en
wedstrijdloop over 2 ronden (8,4 km) De
minimumleeftijd hiervoor is 14 jaar.

Vorig jaar namen bijna 1500 lopers en
loopsters aan de eerste circuit-loop deel en
verwacht wordt, dat nu een nog groter aan-
tal deelnemers van start zal gaan. Zij, die
de loop volbrengen, ontvangen een herinne-
ringsvaantje, terwijl voor de eerstaankomen-
den in de diverse kategorieën fraaie prijzen
beschikbaar worden gesteld.

De inschrijving staat open dinsdags- en
vrijdagavonds van 19-22 uur in het sporthal-
restaurant.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50, voor
jeugd tot 14 jaar ƒ 1,50,

FAMILIEBERICHTEN

sport en spel

Geboren: Robert Michael, z.v. L. G. Le-
ver en Y. Weber; Martijn, z.v. W. H. van
Keulen en C. A. A. M. Stokman; Alejandro
Bienvenido, z.v. R. M. Girigorie en W. F.
Meij; llse, d.v. J. H. Meijer en T. A. Meijer.

Oyerleden: Rutgert Johannes Sijbrands,
oud'53 jaar, gehuwd met A. J. Meenks.

Ondertrouwd: Jacob Waterdrinker en In-
geborg Roswitha Komp; Konrad Mors en
Marion Ellen Scherpenzeel; Hendrik Jan
Dannenburg en Simone Knollenburg.

Gehuwd: Johny Landman en Marion Jo-
hanna de Wolff.

Geboren buiten de gemeente: Peter Wal-
ter, z.v. J. W. Loevendie en C. van Caspel;
Anusctika Margaretha Elsabeen, d.v. J. C.
Bottmga en A. M. E. Rueter; Remco, z.v.
J. 'Prent en W. Koper; Ineke, d.v. E. H. J.
Teeseling en l. Bogert.

Overleden buiten de gemeente: Geertrui-
da Maria van Lieshout, oud 80 jaar, geh.
geweest met J. K. Wijmenga.

WATERGETIJDEN
- HW LW HW LW strand

mrt. berijdbaar
14 4.57 0.30 17.06 12.30 8.30-15.00
15 5.22 1.00 17.36 13.00 9.30-15.30
16 5.53 1.30 18.07 13.30 9.30-16.00
17 6.24 2.00 18.42 14.00 10.00-16.30
18 7.01 2.30 19.22 15.00 11.00-17.00
19 7.44 3.00 20.11 15.30 11.30-18.00
20 8.36 4.00 21.13 16.00 12.30-19.00
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

Basketballvereniging 'The Lions'
Na de ruime zege op voornaamste rivaal
op de weg naar promotie voor de ere-diyi-
sie basketball — zie onze editie van j.l.
dinsdag — speelt The Lions overmogen in
Den Bosch tegen EBBC. Indien de leeuwen
deze wedstrijd tot een goed einde brengen
en de Haarlem Cardinals morgenavond van
AMVJ winnen, dan is promotie naar de ere-
divisie een feit en kunnen de leeuwen zich
gaan opmaken voor het kampioenschap.
Voor dit kampioenschap zijn nog slechts
twee punten uit vier wedstrijden nodig na
de ontmoeting tegen EBBC van a.s. zon-
dag in de brabantse hoofdstad. Indien
AMVJ wint van The Haarlem Cardinals en
The Lions de uitwedstrijd tegen EBBC met
een zege afsluiten, dan is het kampioen-
schap in de eerste klasse overmorgen reeds
een feit en kan de vlag in top worden ge-
hesen.

Het programma dat de leeuwen, a.s. zon-
dag meegerekend, nog moeten afwerken
ziet er als volgt uit:
Uit: EBBC (14/3 in Den Bosch) 1e wed-
strijd voor Lions met 82-46;
US (26/3 in Halfweg) idem 97-58;
Treffers (03/4 in Enschede) idem 78-61.
Thuis: Wilskracht (17/4) 1e wedstrijd voor
Lions 80-60;
BC PAULUS (24/4) idem 86-51.

ZANDV.M. AFD. HANDBAL
Dames junioren in de finale kampioenschap
van Nederland.
J.l. zondag kwamen de zandvoortse da-
mes uit in de voorrondes voor bovenge-
noemde kampioenschap.

De eerste wedstrijd tegen Kwiek uit Raal-
te leverde een 7-4 overwinning op. De twee-
de wedstrijd tegen SHC uit Sneek bracht
grote problemen. Gehandicapt door het uit-
vallen van twee speelsters liep het aanvan-
kelijk niet zo best. Goed verdedigend ech-
ter kwam Zandv.m. over de tegenslagen
heen en wist ook deze wedstrijd met een
4-0 overwinning te beëindigen. Voor de laat-
ste wedstrijd moest aangetreden worden te-
gen Hellas uit Den Haag. Deze ploeg had
ook^ beide voorgaande wedstrijden gewon-
nen"1 en speelde bijzonder goed handbal.
Een weer kompleet Zandv.m. kon direkt
goed vat krijgen op het spel van Hellas.
Een ogenblik van onachtzaamheid in de ver-
dediging werd Hellas fataal. Sandra van
Duyn scoorde met een prachtig afstands-
schot.

Na de rust weer een zelfde spelbeeld.
Beide ploegen probeerden tot scoren te ko-
men. Goed taktisch aanvalspel zorgde voor
een vrije kans voor Sandra van D'uyn, die
de Hellas keepster geen kans gaf.

Een 2-0 overwinning bezorgde Zandvoort
een plaats bij de laatste vier. A.s. zaterdag
en zondag worden de finale wedstrijden ge-
speeld in Rotterdam. De winnaar mag zich
kampioen van Nederland nemen.

De heren junioren die ook tot de voor-
rondes waren doorgedrongen, waren niet zo
suksesvol. In Meppel wisten zij slechts een
van de drie wedstrijden te winnen. Mis-
schien dat zij volgend jaar een stapje ver-
der kunnen komen.

Programma:
Sporthal IJsselmonde, Dwarsdijk bij de
Brienenoordbrug
Zaterdag, 21.00 uur:

Zandvoortmeeuwen—U.D. Utrecht
Sporthal Energiehal, Abr. Stolkweg bij
Kleinpolderplein:
Zondag, 10.30 uur:

Zandvoortmeeuwen—V. en L. Geleen
Zondag, 13.30 uur:

Actief (Rotterdam)—Zandvoortmeeuwen

OSS ZESDE IN HALVE FINALE
In de halve finale keurturnen voor het lands-
kampioenschap voor meisjesteams van 10-
12 jaar, is de OSS-meisjesploeg op de zes-
de plaats geëindigd met 142 punten. Odin
uit Amstelveen werd eerste met 156 pnt.,
DOS uit Amsterdam werd tweede met 148
pnt. Er was dus sprake van een gering
krachtsverschil. Aan de halve finale werd
door negen meisjesploegen uit Nrd.-Holland
deelgenomen. OSS dat dit jaar voor de eer-
ste keer aan deze wedstrijden deelnam is
in het gezelschap keurturnsters goed voor
de dag gekomen. :,

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 13 maart:

5 Zandv.m.-VVB 15.15 u.
21 Zandv.m. 2—J. Herc. 3 15.15 u.
24 Renova—Zandv.m. 3 15.15 u.

B-junioren:
69 Zandv.m. 1—Terrasvogels 1 15.15 u.
85 RCH 2-Zandv.m. 2 15.15 u.

C-junioren:
134 K'land 1—Zandv.m. 2 15.15 u.
178 Concordia 3—Zandv.m. 5 14 u.

A-pupillen:
200 TYBB 3—Zandv.m. 3
210 Alliance 2—Zandv.m. 7
B-pupillen:
218 Schoten a—Zandv.m. a
224 OG b—Zandv.m. b
229 Zandv.m. d—TYBB c
239 Zandv.m. f—DSB b

Programma zondag 14 maart:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 1—KHFC 1
Kompetitie:
30 DIOS 2—Zandv.m. 5
36 Zandv.m. 6—Renova 2
62 Zandv.m. 7-RCH 6
74 THB 3—Zandv.m. 8
78 DCO 4—Zandv.m. 9
88 Halfweg 5—Zandv.m. 10

A-junioren:
152 HFC 1-Zandv.m. 1
160 Zandv.m. 2—BSM 1

Drukkerij Oudl
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel'. (02507) 2T35

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN ,

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

14 u.
11 u.

11 u.
11 u.

11.30 u.
11.30 u.

14.30 u.

12 u.
12 u.
uitg.
12 u.

9.45 u.
9.45 u.

12 u.
12 u.

Gevraagd op klein kantoor:

typiste
voor afwisselende werkzaamheden
(steno strekt tot aanbeveling)

Sunclass Bungalows,
Bouwes Palace 5A-5/6, Zandvoort.
Tel. 02507-3404/2100

O.G.Makelaar
H.W.COSTER

Burg. Engelbartsstr. 11 - Tel. 5631
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT"
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoorf"
Shell Quick Service

" All Risk verhuur.

Snelle reparatie • Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Dankbetuiging
Voor de vele hartelijke bewijzen van mede-
leven en deelneming bij het overlijden van
onze lieve broer, zwager en oom

PANCRATIUS SIMON SCHELVIS
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
N. Schelvis

Zandvoort, maart 1971
Prinsenhofstraat 4

Dankbetuiging
Voor de bewijzen van belangstelling en me-
deleven bij het zo plotseling heengaan van
mijn lieve man, onze lieve en zorgzame va-
der en grootvader

J. E. STEENKEN
betuigen wij langs deze weg onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
A. J. Steenken-de Jong

Zandvoort, maart 1971
Dr. Kuyperstraat 6

Wedstrijduitslagen:
zijn er niet te melden daar alle wedstrijden
van zaterdag 6 en zondag 7 maart werden
afgelast.

Belangrijke

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044. 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

l -
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortsalaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2526 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023)287487 Singer' Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,'
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks
straatwea 122, Haarlem ,.

Gemeente Zandvoort
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens over te gaan tot ver-
pachting van het openbaar toiletge-
bouw bij het busstation aan de Louis
Davidsstraat te Zandvoort.
De voorwaarden voor de verpachting
liggen ter inzage op de afdeling alge-
mene zaken ter gemeentesekretarie.
Schriftelijke aanbiedingen vóór 1 april
a.s.

Burgemeester en wethouders
van ZANDVOORT,
De burgemeester,
A. NAWIJN
De sekretaris,
J. HOOGENDOORN

Het Nederlandsche Roode Kruis
afd. Zandvoort

Algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag sekretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kaskommissie
7. Benoeming kaskommissie
8. Benoeming bestuursleden

Aftredend zijn: de heer H. C. de
Jong, penningmeester en de heer
D. Luijendijk, 2e sekretaris. Zij
stellen zich opnieuw verkiesbaar.

9. Rondvraag
10. Sluiting

- De vergadering wordt gehouden in
hotel Keur, Zeestraat, alhier, op vrij-
dagavond 26 maart 1971, aanvang
20.00 uur.
Leden kunnen tot 2 maal 24 uur voor
de vergadering kandidaten (uit de Ie-
den) voor verkiezing bij het bestuur
schriftelijk voorstellen," vergezeld van
een schriftelijke verklaring van de
voorgestelde kandidaat.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 13 en zondag 14 maart:
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57.

telefoon 4294.
APOTHEEK:

13—19 maart:

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71.
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 14 maart:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru, m.m.v. het
Hervormd Kerkkoor.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. P. Hasekamp, van Meer
en .Bos, Heemstede.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer C. de Vries.

Het Huis In de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 14 maart: ,
10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 14 maart:

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema, d.g. te
Haarlem.

ST. AGATHA

Thema: 'DE WORSTEIrING MET HET LIJ-
DEN (3e zondag van de Vasten)
Zaterdag 13 maart:

19.30 uur: kapelaan Fr. Kuttschrütter
(Overveen).

Zondag 14 maart:
9.30 uur: pastoor Kaandorp, m.m.v. da-
mes- en herenkoor.
11.30 uur: kapelaan Fr. Kuttschrütter
m.m.v. organist. i
19.00 uur: Vasten-meditatie.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Vrijdag 12 maart:
19.30 uur: Offervrijdag.

Zondag 14 maart:
8.30 uur: kapelaan Fr. Kuttschrütter
11.00 uur: pastoor Kaandorp, m.m.v. kin-
derkoor.



een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

GROENTEHANDEL

HEIMANSSTRAAT 11

Speciaalzaak in aardappelen, groente en fruit

Reklame voor deze week:
5 kg B I N T J E S ƒ1,15
2 flessen R I E D E L, sinas ƒ0,89
Groot blik FRUITCOCKTAIL ƒ1,98
GOLDEN WONDER CHIPS,
groot pak, met paprika, voor ƒ1505
gezouten, voor ƒ0,98
FRUITSCHAALTJES, vanaf ƒ 7,50

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTE !

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TO1

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraai 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

De nieuwe
K70

BS
gearriveerd!

i
VW's nieuwe, voorwielaangèdreven,

watergekoelde klassewagen, 75 en 90 pk.
>C7\ Prijzen v.a. ƒ 10.989,60 af Amersfoort,
(W/! incl. BTW. \VMV7IfWIdto™9**
VjQX W UU ml f V allesheeft

Te zien en te rijden bij:

Davids n.v.
Burg. Engelbertsslraat 19-21 - Telef. 4641

Het a.s. weekeinde zaterdag en zondag: van 9 t.m. tlS uur.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
f 1300,- voor f 595,-; of
lx ƒ 150,- en 10 x ƒ48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkti

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 - Haarlem

| ALLE VERZEKERINGEN - AUTOFINANCIERING

MEVR. A. M. FOLKERS-STRUVÊ
l THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

j Uw nieuw verzekeringsbewijs plus bromfietsplaat-
je liggen voor u klaar.

Firma J. Deutekom
aannemer

V R A A G T :
een OPPERMAN-METSELAAR
en

TIMMERMAN
MARISSTRAAT 58 - TELEFOON 4163

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom vardar lopen
als U het In dt Stationsstraat 16 kunt kopan

AANNEMERSBEDRIJF

Wijkhuizen & zonen
Haarlem • Dr. Schaepmanstr. 250, tel. 324176 en
320674

voor verbouwingen
en onderhoud

Tennisclub ZANDVOORT
Dames, wilt u in de ochtenduren gaan tennissen?
Wij stellen dames-clubjes samen voor beginners
en gevorderden met of zonder training. Nog mo-
gelijkheden op alle weekochtenden.

Inlichtingen en aanmelding bij:
Dhr. Chr. J. Nusink, Gen. Spoorlaan 16, Aerden-
hout, tel. 023 - 240425, 's avonds 7-8 uur.

Gevr.: vakantieverblijf aan
zee, echtp. + 4 kind., de
hele mnd. juli of ged. Offer-
tes aan fam. Sie, Valkhof
149, Amsterdam, tel. 020-
424984, tussen 19 en 20 u.

Te koop: zeilboot. Schakel
m. geldige meetbr., prima
wedstr. konditie. Evt. met
trailer. Te bevr. D. Muller,

' Julianaweg 5, tel. 2334.

VRIJSTAAND WOONHUIS
a.d. Paradijsweg te koop
aangeboden. Leeg te aanv.
Goed staat van onderh.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66. tel. 2715.
Te koop: koeltoonbank, Au
bain Marie elektr. telkassa.
Stat. Rest. N.S., Zandvoort.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Sshilders-

LADY's SHOP BENTVELD
Bij stoplichten

garage Flinterman
Zandvoortselaan 371
Telefoon 2423 13
Bentveld

p r e s e n t e e r t
nu reeds haar nieuwe

VOORJAARSKOLLEKTIE
• Internationale damesmode voor jong en oud

(ook grote maten)

Hebt u een salatisrekening?
Doe dan mee met het

U krijgt meer rente van uw geld.
U spaart automatisch.

U kunt al meedoen met ƒ25.- per maand.

U bent welkom bij de

Algemene Bank l̂ederSatid
ZANDVOORT. GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

V

Telefoon 2838

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4766

Do« h«t zelf afdeling
Verf - Qlas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
relefoon C023) 320423.

Te koop gevr.: belegglngs-
huls. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Duitse familie zoekt in
ZANDVOORT zuid en omg.
2 pers. slp.k. voor 22, 23
en 24 april en voor 1, 2 en
3 mei. Tel. 2525.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot f 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Te koop gevraagd:
enige huizen of flats in ver-
schillende prijsklasse.
Aangeboden: enkele nieuw-
bouwflats aan zee. Nog de-
ze zomer te aanvaarden.
Prijzen van ƒ 47.200,— tot
ƒ74.500,-; hypotheek tot
90% aanwezig.
Makeaar o.g. J. KROESE,
Brederodestraat 116, Zand-
voort, teefoon 3244.

Aangeb.: donkerlbl. Koelstra
kinderwagen, uitneemb., en
rotan wieg. Celsiusstr. 15,
tel. 5815.

Duitse familie zoekt te
ZANDVOORT vóór de mnd.
juli: woning. Br. ond. nr.
1903 bur.Zvt. Crt. of tel.
2525.

Autobedrijven Rlnko
occassionhal biedt aan, on-
der Bovac garantie:
Ford 12M '64-'66; 12M TS
'66; 15M '68; 17M '67;
17M 6-sit inden. '70; 20M
TS '66; Fiat 1100 '64; Fiat
850 '69; Opel Record 1900
'68; NSU 110C '67; BMW
2000 CS automatic '67;
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
b.g.g. 3360.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

WOLLEN DEKENS

NU f 2,-
MIELE WASSALON

WASUNIE
Haltestraat 63b

Parketvloeren

Brederodestraat, Zandvoort
(opgericht 1920)

Christelijke Opleidingsschool

Julianaschool
AANGIFTE NIEUWE LEERLINGEN
voor het kursusjaar 1971-1972

Zij, die hun kind(eren) met ingang van de kursus 1971-1972 bovenge-
noemde school voor basisonderwijs willen laten bezoeken, gelieven daar-
toe thans aangifte te doen bij het hoofd der school, de heer S. C. S.
Rijper, dagelijks na 15.45 uur, met uitzondering van woensdagmiddag en
zaterdag, in de school.
— De speelleerklas geeft een zeer goede aansluiting op het kleuteronder-

wijs.
— Kleine klassen: kursusjaar 1970-1971, 6 leerkrachten, gemiddelde klas-

sebezetting 27 leerlingen.
— Het wordt bijzonder op prijs gesteld, wanneer U uw kind ter kennis-

making meebrengt bij de aanmelding.

Inschrijving van leerlingen
VOOR DE NIEUWE KURSUS AAN DE

Wim Gertenbachschool voor M.A.V.O.
(Zandvoortselaan 19a, Zandvoort, tel. 02507-3782), kan geschieden op:
13 MAART 1971 VAN 10-12 UUR
18 MAART 1971 VAN 19-21 UUR
23 MAART 1971 VAN 14-16 UUR

De school heeft een 3- en 4-jarige opleidingsmogelijkheid.
Spreekuren van de direkteur:
Maandag van 14.30-16.00 uur, en na telefonische afspraak.

Groepsleider, werkt in dr. Aangeb. door part.: fraai Personeel gevr Net persoon
Plantinnhuk ynpkt npmeub man- buffetje, vroeg Biede- voor benzinestation, van ma
kamer llëfat fn de buurt v mei'er- 100x95x45 cm en t/m vrijdag van 14 t/m 19kamer, netst m ae buurt v. ejken |innenkast + ebben uur Autobedrijf Rink0i

opstand, 230 x 140 x 40 cm. Oranjestraat 2-12, tel. 2424
Telefoon 5432. b.g.g. 3360.

de Kostverlorenstr. Br. aan
onderst, adres: H. E. v.d.
Bos, Kostverlorenstraat 95,
Zandvoort, tel. 2095.

Gevr.: dame of heer voor
onze kiosk van 's morgens
6 uur tot half tien. Stat.
rest. N.S. Zandvoort.

Te koop: unieke Rover 75
uit 1953, mot. zeer goed,
geen rotte plekken. Kostver-
lorenstraat 77.

Te koop aangeb.: rood ta-
pijt met motief, 2 x 3 m.
Brederodestr. 78, tel. 3403.

&\ -pi A M l/11n SLANK
incl. ondervloer en leggen, M. F.
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, .Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Reisbureau zoekt in Zandv.
kamers met warm + koud
stromend water, half pen-
sion ƒ 17,50, volpension
ƒ21,— incl. Br. ond. nr.
1902 bur. Zandv. Crt.

DE G R E B B E R
Stoffeerder

Pakveldstraat 34
Telefoon 3740

Met spoed woonruimte ge-
zocht voor echtpaar met 1
kind, van 15 mrt. tot eind
april. Tel. 4669.

Te koop: echte slangenleer
damesschoenen m. kl. 38.
Tel, na 7 uur: 3687.

Te koop: Koelstra kinderwa-
gen (zwart). Van Lennep-
weg 30/1.

Duitse familie zoekt te
ZANDVOORT, omg. strand,
Vz juni—V» aug. of juli en
aug. woning. Tel. 2525.

me

de maaltijd in een koekje



PEETERS N.V. radio peeters
ADIO PEETERS N.V. radio peeter
eeters n.v. RADIO PEETERS N.V.
ADflO PEETERS N.V. radïo p e
eters n.v. RADIO PEETERS N
V. RADIO PEETERS N.V. radio p
eeters n.v. RADIO PEETERS
dio peeters n.v. radio peoters
V. RADIO PEETERS N.V. radio

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKT1E IN:
Vloerbedekkingen • Gordijnen - Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte l
Tol. 4973 Westerparkstraat 14

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 • 24 28 30

SCHILDERSBEDRIJF

Knap nu uw kamer op met behang: van klasse

ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

INSTALLATIE B U R E A U

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.
Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

Rustig echtpaar met kind, zoekt dringend per l
mei, beslist vrije

woonruimte of etage
Huur ƒ 250,— a ƒ 300,— per maand, all in.
Brieven onder nummer 1901 bur. Zandv. Crt.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

" Binnenkort"
iets te vieren?

voor goed verzorgde
RECEPTIES en DINERS

in sfeervolle omgeving naar
"HET HOGE DUIN"

•voor 20tot200;petëprief;i|
FEESTELIJKE. ̂ $iNËs
voor'gezeischaööen';.. vWi

••' vanaf '16 personen' .v.XV;;aft;,

IZAALHUUR!
port - shearry
.nog steeds "'.:" •;•,-'.. •';
én alléén bij óns'slechts

hotel - café - restaurant

WIJK AAN ZEE
Rijker! Aertszweg 50
tel. 02517-322

k*van het Dirk van den Broek-concerr^

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestiaat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

op de
Zandvoortse

Courant

Suilcerwerkfabriek IWANOWITCH
ORANJESTRAAT 12, ZANDVOORT vraagt voor
direkt:

VROUWELIJKE HULP
voor inpakwerkzaamheden.
Werktijden: 8-12.30 uur en 13.30-17.30 uur.

Kwaliteit is hoofdzaak
sportieve prijzen, prettige bijzaak

II KG V ir S
SIJ1GB2KI.II2N

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

500 gr. varkensfrikando 4,88
500 gr. varkcnsrollade 4.88
500 gr. hamlappen, mager 4.28
500 gr. braadworst 2,48

500 gr. malse rosbief 5,28
500 gr. lende 5,75
500 gr. entre côte 5,75
500 gr. staartstuk 5,75

HAAS
karbonade

3.98

RIB
karbonade

3.78

SCHOUDER
karbonade

2.78

Weekendreklame
100 gr. HAM en
100 gr. SAKS

1.19
HEERLIJK MAGERE
SPEKLAPJES *l

BOO gram

zonder been of zwoerd
(bakken als karbonade of schnitzel)

Zolang de voorraad strekt!
ROLLETTES 2.98500 gram

Een ekstra lekkere varkensrollade

DINSDAGS:
750 gram pracht
runderlappen -...4,48
Panklare schnitzels,

100 gram 90 cent

150 gr. gebr. rosbief -.- 1,69
150 gr. gebr. frikando 1,69
150 gr. achterham ...-. 1,69
150 gr. pekelvlees 1,29
150 gr. lever 1,29
150 gr. cervelaatworst 0,99
150 gr. boerenmetworst -...0,99
150 gr. boterh.worst • 0,84
150 gr. leverkaas T.. 0,84
enz., enz.

WOENSDAG:
500 gr. heerlijk
i/leesg'ehakt ....
extra lekker l

Slavinken
Hamburgers
Frikandellen

1.89

inplaats
van 55 et.
35 et.
p.stuk

DONDERDAG:

250 gr. bief-tartaar ...... 1,89
750 gr. magere
lappen -...-;..-.. 6,98
250 gram
rauwe lever -.-. 98 et

Heerlijk gemest kalfsvlees

Voor de fijnproevers:
Lamsbout, met klein beentje,
500 gram •;..-... 3,48

Voor uw hond en poes:

HART, PENS,

KOPVLEES, UIER,

enz., enz.
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ZANDVOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland f 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT. - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

gaat zandvoort deelnemen
aan kunst-uitleenbureau
voor kennemerland ?
Aan het slot van de vorige week
dinsdag gehouden vergadering van de zand-
voortse gemeenteraad informeerde een van
de afgevaardigden naar de mogelijkheid
voor deelname van de zijde van de gemeen-
te aan het kunst-uitleen projekt voor beel-
dende kunst van de Stichting Beeldende
Kunst. Deze stichting heeft onlangs in het
pand Gedempte Oude Gracht 121 te Haar-
lem een filiaal opgericht. Dit.filiaal Is be-
stemd voor Haarlem en de andere gemeen-
ten in Kennemerland.

Wat is een kunst-uitleenbureau en wat zijn
de mogelijkheden voor de deelnemers?
Het komt in 't kort op het volgende neer.
Bij een uitleenbureau voor beeldende kunst
kan een deelnemer(ster) voor variërende
bedragen een schilderij, grafisch werk, etc.
lenen en na drie maanden wisselen voor een
ander. Tevens bestaat de mogelijkheid dat
men na aanbetaling eigenaar van het kunst-
werk wordt.

Als ze slechts 'lener' willen blijven, dan
betalen ze aan 'kijkgeld' ƒ 5,50 per maand.
Ze kunnen het gekozen werk na drie maan-
den ook voorgoed behouden. Dan wordt het
een 'bruikleen met kooptegoed'. Zij die dat
wensen betalen een vergoeding van ƒ 10 of
ƒ 12,60 per maand, waarbij 75 percent van
dit bedrag als kooptegoed geldt. Bij defini-
tieve beslissing krijgen zij op het aankoop-
bedrag van het werk de rijkssubsidie van
25 percent.

In Amsterdam, waar het kunstuitleenbu-
reau al vijftien jaar met sukses opereert,
blijkt dit systeem uitstekend te voldoen.
De stichting heeft daar een groot aantal
deelnemers.

In het pand aan de Gedempte Oude
Gracht te Haarlem, is een kollektie schilde-
rijen, grafiek, wandkleden en kleine plastie-
ken van kunstenaars, die wonen en werken
in Zuid-Kennemerland, bijeengebracht. Het
werk wordt geselekteerd door een kommis-
sie waarin zitting hebben de beeldende kun-
stenaars Nico Betjes uit Beverwijk, Rob
Clous, Theo Mulder, Jan van Wensveen uit
Haarlem en Pieter Kooistra uit Amsterdam
Deze selektiek'ommissie zal wisselen, zodat
ook andere kunstenaars bij de beoordeling
worden betrokken.

Deze afdeling van de Stichting Beelden-
de Kunst is opgericht door een groot aan-
tal mensen en instanties uit Haarlem en het
Umondgebied. De meesten houden zich
reeds langer bezig met de bevordering van
de beeldende kunst.

Het bestuur bestaat uit mevr. R. E. de
Jager-Ruiter, voorzitster; mevr. E. M. Kout-
hoofd-Bouma namens de Stichting Felison
in Umuiden, sekretaresse; en de heren D.
Berendes, Stichting Tentoonstellingen Bever-
wijk; Rob Clous, grafikus; J. Dooijes, amb-
tenaar Culturele Zaken in Velsen; Theo
Mulder en Jan van Wensveen, beeldende
kunstenaars.

Aan het Uitleenbureau verleent de ten-
toonstellingsdienst van de Culturele Raad
Noord-Holland in Velsen technische en or-
ganisatorische medewerking.

Het werk wordt mogelijk gemaakt dank-
zij subsidies van de gemeenten Beverwijk,
Haarlem, Heemskerk en Velsen. Met ande-

JUL1ANASCHOOL
ORGANISEERT RALLY
De Julianaschool aan de Brederodestraat
organiseert op zaterdag 20 maart a.s. voor
de schooljeugd uit Zandvoort en naaste om-
geving een rolschaats-, fiets- en wandelrally.
De tocht telt een A- en een B-groep. De
A-groep is bestemd voor leerlingen van de
5e en 6e klas van de l.o. scholen. Zij rol-
schaatsen, fietsen en wandelen over een af-
stand van, ca 5 km. De B-groep is voor de
jeugd vari het 2e, 3e en 4e leerjaar. Deze
groep moet een afstand afleggen van on-
geveer 3 km.

Het inschrijfgeld per deelnemer(ster) be-
draagt één gulden. Vanaf morgen kunnen de
jongens en meisjes zich laten inschrijven bij
de Julianaschool aan Brederodestraat 15 of
Weimarweg 5. Wanneer men zich voor za-
terdag 20 maart opgeeft, ontvangt men. te-
vens het wedstrijdreglement.

De start van de rally vindt plaats om
1.30 uur bij de.Julianaschool. Vanaf 12.30
uur bestaat nog gelegenheid zich bij de
starttafel te laten inschrijven. Elke deelne-
mer ontvangt na afloop van de rally een
herinneringsvaantje, teiwijl er voor beide
kategorieën in totaal 6 bekers beschikbaar
zijn voor hen die het minste aantal straf-
punten maken.

' In 'de rally gaat het niet om snelheid,
maa'r om het nauwkeurig opvolgen van de
wedstrijdvoorschriften en -regels.

kunst uit bibliotheek

re gemeentebesturen zijn nog besprekingen
gaande.

Het uitleenbureau is tot en met 2 april
op alle werkdagen behalve de maandagen
van 11-17 uur geopend. Na 2 april zullen,
afhankelijk van de toeloop nadere openings-
tijden worden vastgesteld.

Nog even terug naar het begin van deze in-
formatie over het uitleenbureau voor beel-
dende kunst. De wethouder van sociale en
kulturele zaken in het kollege van b en w
heeft toegezegd de kansen voor deelname
van Zandvoort aan dit projekt, nader te zul-
len bekijken.

ZHC-DAMES
KAMPIOEN !
Het dames-hockeyteam van ZHC heeft af-
gelopen zondag beslag gelegd op de kam-
pioenstitel in de tweede klasse. Met een
overwinning op RBC bereikten de dames de
top in de kompetitie-afdeling. Na een wei-
nig imponerende eerste helft, waarin de ze-
nuwen een dominerende rol speelden, kre-
gen de kustbewoners na de rust voldoende
greep op het spel om RBC te bedwingen.

Wij feliciteren de kampioensploeg van
harte met het behaalde sukses. Dit wensen
wij de ZHC-dames eveneens toe voor de
komende promotiewedstrijden naar de eer-
ste klasse. Wanneer zij er in slagen deze
wedstrijden tot een goed einde te brengen
telt ZHC voor de eerste keer in de geschie-
denis een eerste klasser in de gelederen.

GEMEENTERAAD
OP DINSDAG G APRIL
BIJEEN
De eerstvolgende openbare vergadering van
de zandvoortse gemeenteraad is vastgesteld
op dinsdag 6 april a.s. in de raadzaal van
het gemeentehuis.

NOORDZEEPLAATSEN
VORIG JAAR FAVORIET
BIJ VAKANTIEGANGER -
Het meest in trek als binnenlandse vakan-
tiebestemming waren vorig jaar de Noord-
zeebadplaatsen en de Waddeneilanden.

Bijna 27 pet. van de nederlandse vakan-
tiegangers bracht zijn vakantie daar door.
Aldus een konklusie uit een onderzoek van
het CBS naar het vakantiepatroon van de
nederlandse bevolking.

Ruim 45 pet. van de nederlandse bevol-
king is vorig jaar met vakantie geweest.
Van 1 oktober 1969 tot 30 september 1970
gingen naar schatting 5,8 miljoen nederlan-
ders met vakantie, het jaar daarvoor waren
het er 5,5 miljoen.

De meerderheid van de 0,6 miljoen bui-
tenlandse wintervakanties" (W pet.)" is "ver-
deeld in twee vakantietypen: de 'overwinte-
rings'-vakanties en de wintersportvakanties.
In vergelijking met 1969 is er een duide-
lijke verschuiving opgetreden ten gunste van
de wintersportvakanties. In 1969 was 37
pet. van alle wintervakanties wintersportva-
kantie, in 1970 49 pet. Deze ontwikkeling
ging gepaard met een daling van de 'over-
winterings'-vakanties van 34 pet in 1969 tot
22 pet. in 1970.

Ruim zesenvijftig pet. van de zomerva-
kanties wordt in Nederland doorgebracht,
bijna 44 procent in het buitenland. Verge-
leken met 1969 is het aantal binnenlandse
vakantiegangers met 0,4 miljoen gestegen.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden
bij de vakantiepiek van begin mei 1970,
aldus het CBS.

woteett eet*
DE WIERINGER KOTTER WR-40

Vrienden, het is voor talloze mensen altijd
een spektakulair schouwspel anderen met
iets bezig te zien, wat persé gedaan móet
worden. Want als het niet gebeurt, loopt er
iets uit de hand.

Ik bedoel de voorliefde van heel wat bur-
gers om te kijken naar een brand, naar een
knokpartij of een niet al te eng verkeers-
ongeval, (bijv. het omslaan van een trailer,
geladen met kisten appelen). Je staat er
voor waar dan de mensen vandaan komen
en de kranten hebben het dan over de 'be-
langstellende toeschouwers'. Menselijke
nieuwsgierigheid wordt in de kranten vrijwel
.altijd gehonoreerd met belangstelling.

Zo verging het gistermiddag ook het on-
aanzienlijke wieringer kottertje, de WR-40,
die al van 2 februari j.l. op het noordelijke
strand ligt. (Wat ze er in de loop van
maandagmiddag aan hebben gedaan, weet
ik niet, maar ik denk dat ze het scheepje
met dit weer wel in z'n element hebben ge-
bracht).

De avond- en streekbladen stonden vol
met foto's van het bergingswerk, dat 'een
grote belangstelling van honderden strand-
bezoekers' trok.

Een vervelend trekje in de menselijke be-
perktheid is het leedvermaak, dat sommige
lieden demonstreren. Ze gnuiven als er iets
niet lukt en met dit vissersbootje lukten ver-
schillende dingen niet. Vergeten de kijkers
op het veilige droge strand, dat deze men-
sen uit Wieringen al van 2 februari af pech
hadden.

In ieder geval, ze lachten zich wezenloos
bij het zien van de stuntelige pogingen het
schuitje vlot te trekken. Zaterdagavond lag
de kotter werkelijk bijna aan de vloedlijn en
bij hopelijk hoog water, zouden de werk-
zaamheden zondag worden voortgezet.
Twee bulldozers hadden al voor wat meer
ruimte voor het schip gezorgd, er was een
soort haventje van zand opgeworpen, zodat
het in het water lag Terwijl de wind aardig
opstak en de talloze kijkers.zich vermaak-
ten met het heen en weer slingerende
scheepje, gingen enkele waaghalzen op de

zandhopen staan om nog beter te kunnen
genieten. In het begin lachten ze om het
spel van de golven tegen de kunstmatige
bergjes, maar toen de vloed opeens onstui-
mig kwam opzetten en ze op een moment
alleen maar aandacht voor de brekende ka-
bels van de helpende botter uit Umuiden
hadden, kreeg de hele onderneming iets
grimmigs. Er zat eigenlijk niets ludieks meer
in. Een slepende kwestie, die abrupt bijna
in een drama eindigde. Want wat was er
gebeurd? Een paar enorme rollers had het
kleine eilandje van zand helemaal omspoeld.
Er stonden een stuk of wat mensen op, die
op dat ogenblik het voorwerp van de lach-
lust der droge kijkers werden. De vloed
ging niet meer terug en de mannen kropen
als mieren tegen de berg op, telkens wan-
neer er een venijnige golf aankwam.
Vrienden, er werd wat afgelachen aan dat
noordelijke strand. Ik vond het tamelijk
schokkend, temeer omdat de mensen op het
zandhoopje na hun aanvankelijke overmoed,
een desolate indruk maakten.
Tenslotte konden zij 'geborgen' worden door
een roeibootje. Ik wil maar zeggen, vrien-
den, dat leedvermaak in mijn ogen een kwa-
lijke zaak is.

Ook twee handige zandvoortse visventers
hebben gelachen. Maar op een heel andere
manier. In hun vuistje. En dat mag wel in
zo'n geval. BARTJE

Zandvoortse Bridge Club
De resultaten van de laatste promotie- en
degradatiewedstrijd van de vierde kompeti-
tie luiden als volgt:
Uit de A-lijn degradeert het koppel Berrier-
Stor met 287.11%, uit de B-lijn fam. Van
Straaten met 283.89% en uit de C-lijn fam.
Dear met 302.03«A>.

Naar de A-lijn promoveerde fam. Van Dar-
telen met 312.17%, naar de B-lijn koppel
Kerkman met 311.90% en naar de C-lijn
het dameskoppel Baay-Trommel met 312.98
procent. '

the lions
»J

in
ere-divisie

Het basketballteam van The Lions is afge-
lopen zondag glansrijk gepromoveerd naar
de landelijke ere-divisie.

In de uitwedstrijd tegen EBBC zondag-
avond in de sporthal van Den Bosch triom-
feerden de leeuwen met 62—100 en stap-
ten daarmee de ere-divisie binnen. Evenals
in voorgaande kompetitiewedstrijden is de
zege van The Lions geen ogenblik in gevaar
geweest en haalden de mannen van trainer-
coach Jan Boogaard een ruime oogst aan
punten binnen.
Onze gelukwensen met dit fraaie resultaat.

Nu The Haarlem Cardinals afgelopen zon-
dag van AMVJ heeft gewonnen zijn de leeu-
wen nog maar één wedstrijd verwijderd van
het kampioenschap in de kompetitie. A.s.
zondag kunnen zij de titel behalen in de
uitwedstrijd tegen US in Amsterdam.

i

ZVM OP 4e PLAATS
BIJ KAMPIOENSCHAPPEN
ZAALHANDBAL
Bij de dit weekeinde in IJsselmonde en Rot-
terdam gehouden nationale juniorkampioen-
schappen zaalhandbal is de damesploeg van
Zandv.m., welke een reële kans maakte op
de titel, op de vierde en laatste plaats ge-
eindigd. De ZVM-dames leden nederlagen
tegen UD, V en L en Actief. Kampioen van
Nederland bij de junioren werd UD uit
Utrecht, dat in totaal zes punten vergaar-
de. Achter kampioen UD klasseerden zich
op de tweede en derde plaats resp. Actief
uit Rotterdam met vier en V en L met twee
punten.

Al hebben de ZVM-dames de top niet be-
reikt, zij kunnen terugzien op een uitste-
kend seizoen. Door hun prestaties slaagden
zij er in door te dringen tot de finale van
de kampioenschappen.



sport en spet FAMILIEBERICHTEN

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 13 maart:

Zandv.m. 1—VVB 1
Zandv.m. 2—J. Hercules 3
Renova—Zandv.m. 3

B-junioren:
Zandv.m. 1—Terrasvogels 1
RCH 2-Zandv.m. 2

C-junioren:
K'land 1—Zandv.m. 2
Concordia 3—Zandv.m. 5

A-pupillen:
TYBB 3—Zandv.m. 3
Alliance 2—Zandv.m. 7

B-pupillen:
Schoten a—Zandv.m. a
OG b—Zandv.m. b
Zandv.m. d-TYBB c
Zandv.m. f—DSB b

Uitslagen zondag 14 maart:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 1— Kon. HFC 1
Zandy.m. komb.—TYBB 1

Kompetitie:
DIOS 2—Zandv.m. 5
Zandv.m. 6—Renova 2
Zandv.m. 7—RCH 6
THB 3—Zandv.m. 8
DCO 4—Zandv.m. 9
Halfweg 5—Zandv.m. 10

A-junioren:
Kon. HFC 1—Zandv.m. 1
Zandv.m. 2—BSM l

2—3
O—H
5—4

2—0
2—0

5—1
1—4

3—3
0—2

3—0
0—3
0—7
0—3

3—2
0—2

5—6
3—2
uitg.
3—0
O—1
2—0

0—2
3—1

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort'
Gisteren werden de kwartfinales van de
micro-kup gespeelt. Voor de halve finales
wisten zich uitsluitend Ie klassers te plaat-
serj. Na loting kwamen de volgende wed-
strijden uit de bus: J. Bloem—J. Kerkman
en A. Roskam—F. Roskam. F. Roskam (Ie
klasse) en P. Brouwer (2e klasse) hebben
beiden nog 1 punt nodig om de titel te ver-
overen. P. Brouwer verstevigde zijn positie
door naaste konkurrent R. de Reus te ver-
slaan.

Afgelopen zaterdag nam J. Kerkman deel
aan het Jubileumtoernooi van de vereniging
Nieuwe Pekela. Verder dan een 5e plaats

BERGINGSPOGING
OPNIEUW MISLUKT

Afgelopen zondag hebben de bergers van
de op 2 februari j.l. voor de zandvoortse
kust aan de grond gelopen Wieringer kotter
WR-40 een nieuwe poging gedaan het vaar-
tuig vlot te krijgen. Bij hoog water, om-
streeks half vijf, trachtte de bij het ber-
gingswerk ingeschakelde IJM. 17 door mid-
del van een reddingskabel het vaartuig zee-
waarts te slepen. De dag tevoren had een
bergingsbedrijf uit Haarlem met behulp van
twee bulldozers het zand rond de WR-40
weggegraven.

Zondagmiddag lag de kotter omstreeks
vier uur in het water en deed de aan de
WR-40 vastgemaakte botter een eerste po-
ging de boot drijvende te krijgen. Om half
vijf knapte eerst de ankerkabel en kort
daarop begaf de bergingskabel het. Toen
lag de kotter weer even hulpeloos als voor-
heen voor de kust.

De bergingspoging werd door honderden
strandwandelaars gevolgd en de beide in de
buurt gestationneerde haringkarretjes deden
goede zaken.

TOER-IN' PROJEKT
VOOR ZOMER '71 GEREED
Evenals voorgaande jaren is in Noord-Hol-
land in samenwerking tussen de Culturele
Raad, de Economische Technologische
Dienst en de VVV in deze provincie een toe-
ristisch projekt opgezet onder de naam
Toer-in Noord-Holland'.
Vakantiegangers en dagrekreanten kunnen

in de periode van 15 juni tot 15 juli hun
voordeel doen op acht in de provincie uit-
gezette routes. Deze routes omvatten o.m.
kulturele evenementen van allerlei aard, mu-
sea, toeristische en folkloristische manifes-
taties. Ze leiden door de Noordkop, Texel,
oostelijk West-Friesland, Noord-Kennemer-
land, de Umond, Zaanstreek, Amstel- en
Meerlanden en het Gooi. Een speciale vier-
talige' (:per-in-krant zal de vakantiegangers"
en dagrekreanten een gids zijn bij hun uit-
stapjess! ' t ! •

in de voorronde kwam hij niet.
In de vorige week dinsdag te Alkmaar

gehouden vergadering van het distriktsbe-
stuur werd besloten dat de Kampioenschap-
pen van Nederland 1971 op Hemelvaarts-
dag (20 mei) te Zandvoort zullen worden
gehouden.

Sportvereniging O.S.S.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering
van 'Oefening Staalt Spieren' wordt gehou-
den op dinsdag 23 maart a.s. aanvang 20
uur in restaurant Keur aan de Zeestraat.

De agenda vermeldt het periodiek aftre-
den van de heer J. H. B. Brink (voorzite-
ter) en mevr. T. de Rooij-Piers (komm.),
die beide herkiesbaar zijn, terwijl de heer
P. Bijl (penningm.) zijn funktie ter be-
schikking stelt.

Verder zal het technisch programma wor-
den behandeld, terwijl de jaarlijks aftreden-
de kommissies worden samengesteld.

De ouders van de jeugdleden zijn op de-
ze avond als belangstellenden uitgenodigd.
Na afloop bestaat gelegenheid een dansje
te maken.

aan zet...
De meeste schakers zijn partijschakers en
leggen weinig belangstelling aan de dag
voor de schaakstudie of schaakproblema-
tiek. Nu vormt de schaakproblematiek inder-
daad een hoofdstuk apart, maar de eind-
spelstudie en het partijspel staan vaak heel
dicht bij elkaar. Reeds enkele decennia ge-
leden heeft de russische eindspelkenner
Herbstmann in zijn boek 'Schaakpartij en
compositie' op de overeenkomst tussen par-
tijschaak en schaakstudie gewezen. Men
zou de vergelijking kunnen wagen, dat waar
de schaakpartij het proza vormt, de schaak-
studie de poëzie is. Zelf ben ik een partij-
schaker, maar de schaakstudie heeft me
toch ook altijd geboeid.

Onlangs kreeg ik de volgende eindspel-
studie van de Italiaan Biancetti die uit 1925
is, weer eens onder ogen. Zie diagram

a h c d e f g b

(Wit: Ka1, Tc3, Ld; Zwart: Kh8, Tf6).
Wit speelt en wint. Het is duidelijk, dat
Wits eerste zet 1. Lb2 zal zijn. Hoe Zwart
zich ook wendt of keert, hij is verloren. Zie:
1. ...Tf7, 2. Th3++ (dubbelschaak!) 2. ...
Kg8, 3. Th8 mat, en 1. ...Tg6, 2. TcS-n-,
Kh7, 3. Th8 mat. Belde keren staat de to-
ren de zwarte koning in de wegl Twee va-
rianten zijn: 1. ...Tf8. 2. Tc7+, Kg8, 3.
Tg7+. Kh8. 4. Ka2l! (Deze fraaie stille zet
doet het hem!) 4. ...Ta8+, 5. Ta7+ etc., en
1. ...Th6. 2. Tg3+, Kh7, 3. Tg7+, Kh8, 4.
Kbl! (Als voren!) 4. ...Th1+, 5. Tg1+, etc.
Een bijzonder gaaf stukje werk met weinig
stukken.

Nog een andere studie met weinig mate-
riaal:
Wit: Kf3, Th7, Lh8, pion g6; Zwart: Kg8,
Tf8, pion f7.
Op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk
voor Wit om te winnen, maar een even ver-
rassende als eenvoudige manoeuvre doet 't
hem: 1. Tg7+ü, Kh8:. 2. Th7+. Kg8. 3. g7!,
etc. De witte loper op h8 was Wit alleen
maar tot last, dus moest die eerste verdwij-
nen! Frappant!
Deze studie was van Kozlowski uit 1931.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28. Haarlem.

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135
V O O R AL UW D R U K W E R K )

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, onze lieve zorgzame moeder en
orna

Hendrlka van der Mei/

Weduwe van Jan Paap
op de leeftijd van 56 jaar.

J. Akersloot-Paap
W. Akersloot
Janetta
Arie
L. Paap
L. Paap-Paap

.Zandvoort, 13 maart 1971
A, J. v.d. Moolenstraat 24

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den woensdag 17 maart om 11.00
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek van A. J, v.d. Moolenstraat
24, omstreeks 10.40 uur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge, artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis dat de raad dier gemeente bij besluit
van 9 maart 1971 op grond van artikel 21
van vorengenoemde wet heeft verklaard,
dat voor de percelen Beatrixplantsoen kada-
straal bekend gemeente Zandvoort sektie
B, nr. 8011 en Mr. Troelstrastraat 60, wel-
ke percelen op de bij bedoelde besluiten
behorende kaarten met een rode omlijning
zijn aangeduid, een bestemmingsplan wordt
voorbereid.

Genoemde besluiten liggen ter gemeente-
-sekretarie voor een ieder ter inzage.
Zandvoort, 11 maart 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

Voor fouten In 'telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

U kunt het
toch niet
afschreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" fan a tot z.

l
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.
Steek voor, uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de
ZandvoortseCourant

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
/ 1300,- voor f 595,-; of
1 x / 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Te huur: sip.kamertje, was-
tafel, c.v., van 1 april t/m
30 sept. Inl,: Zeestraat 41,
(na 6 uur).

Te koop aangeb. weg. om-
standigh.: prachtige Jaars-
ma gaskachel, 1 mnd. ge-
brand en 4-pits gasstel Et-
na. v. Ostadestraat 3.

WONINGRUIL:
Aangeb.: dubb. flat, 6 kmrs,
2 badk., 2 keukens., c.v. in
A'dam-zuid, huur ± ƒ 300,-;
Gevr. in Zandv.: huis of flat
min. 5 kmrs, c.v. etc. Br.
ond. nr. 2001 bur. Zandv.
Courant.

Jeugdige hulp gezocht voor
het verrichten of.leren ver-
richten van eenv. kantoor-
werkz.h. in de morgenuren
door mak. J. Boogaard, Re-
gentesseweg 7, tel. 2210.
Inl. bij voorkeur 's avonds,
tussen 6 en 7 uur.

Nette huish. hulp gevr. voor
2 ocht. p.w. bij automobiel-
bedrijf J. Heining, Schulp-
weg 4-6, Aerdenhout, tel.
023 • 242830. Goede bus-
verbinding.

V E R L O R E N
in Zandv.-nrd., zaterdag 6
mrt: kleine 4-snarlge gitaar.
Gaarne terug te bez. Kerk-
straat 16.

Te koop: VW de Luxe 1962
en VW Variant 1965, i.z.g.
st. Buureweg, hek 7, tegen-
over café.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2136

AUTOBRANDJE
Zaterdagavond vloog in de Nieuwstraat een
auto in brand, enkele sekonden nadat de
bestuurster de wagen had gestart. Door het
snelle en doeltreffende optreden van een der
omwonenden kon de vrouw de wagen tijdig
verlaten en werd het vuur bedwongen. De
inmiddels gewaarschuwde brandweer be-
hoefde niet op te treden en beperkte zich
tot de nakontrole van de blussingswerk-
zaamheden. De schade aan de auto was vrij
aanzienlijk.

clara-kliniek
zandvoort
krijgt
verpleegafdelsng
De staatssekretaris van sociale zaken en
volksgezondheid, dr. R. J. H. Kruisinga,
heeft aan burgemeester en wethouders van
Haarlem inbeginsel zijn medewerking toe-
gezegd voor de bouw van een verpleegafde-
ling bij de Clarakliniek te Zandvoort, met
een kapasiteit van ca. 60 bedden. Momen-
teel heeft deze kliniek rond 50 bedden,
welke uitsluitend bestemd zijn voor de kli-
nische observatie van geestelijk gestoorde
bejaarden.

Dr. Kruisinga acht deze verpleegafdeling
noodzakelijk omdat veel patiënten na hun
observatie-periode eerst nog een voortgezet-
te behandeling behoeven, teneinde daardoor
een mogelijke terugkeer naar de eigen ver-
trouwde omgeving op geleidelijke wijze voor
te bereiden. Momenteel hebben veel van
deze patiënten bij hun terugkeer in de maat-
schappij met ernstige aanpassingsmoeilijk-
heden te kampen, waardoor het effekt van
de ondergane behandeling voor hen belang-
rijk deel weer teniet gedaan wordt. ^^

De staatssekretaris vindt deze bedden-
uitbreiding voorts van groot belang vanwe-
ge het nog bestaande tekort aan akkommo-
datie voor geestelijk gestoorde bejaarden.
Tenslotte wordt door de bouw van deze ver-
pleeg-afdeling een snellere doorstroming van
patiënten vanuit de observatie-afdeling mo-
gelijk gemaakt.

Vooraleer met de realisering van dit ini-
tiatief kan worden begonnen, dient dr. Krui-
singa nog zijn goedkeuring te hechten aan
het inmiddels ter beoordeling aan hem voor-
gelegde voorlopige schetsplan.

OCCASION PARADE
bij automobielbedrijf J. Heining

PEUGEOT 404, 1968 en PEUGEOT 204,
1968 en 1969; AUSTIN 1300, 1968 en
AUSTIN 1100. 1967 en 1968; AUSTIN-MINI
1000, 1958; FORD-CORTINA 1300 de Luxe,
1968 en FORD-CORTINA 1200, '66; WOL-
SELEY 6/110, 1965.

Allen onder BOVAC garantie.

Schulpweg 4-6 - Aerdenhout • Tel. 023-242830

me

de maaltijd in een koekje

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044. 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer. kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023)242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld. SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2526 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5. Haarlem

4519 Diamont Shoo, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein !0

6769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks
straatweg 122. Haarlem
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ'3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

logos gaat aktie voeren
voor vrijlating
angela davis
De jongeren-aktlegroep Logos wil aktie voe-
ren ten gunste van de vrijlating van de ame-
rikaanse aktiviste Angela Davis, die momen-
teel in de staat Callfornië terecht staat op
beschuldiging van samenzwering, ontvoering
en moord. Wanneer zij door een jury schul-
dig wordt bevonden wacht haar ongetwijfeld
de doodstraf.

Het wordt steeds meer duidelijk, aldus Lo-
gos, dat de arrestatie en berechting van de-
ze jeugdige aktiviste een politieke achter-
grond heeft. Met de tegen Angela Davis
ingebrachte beschuldigingen trachten de au-
toriteiten de idealen van Angela en haar
medestrijders — de bevrijding van zwart-
Amerika — in de ogen van haar landgeno-
ten en de wereld in diskrediet te brengen.
Wat al eerder in de geschiedenis is gebeurd,
dreigt zich hier te herhalen: in de persoon
van de beschuldigde staat een politieke
overtuiging terecht. Een overtuiging, die af-
wijkt van de heersende politieke opvattin-
gen en moraal.

Angela Davis bracht dit aan het begin
van haar proces op 5 januari jl. als volgt
onder woorden: 'Ik sta hier voor de rech-
ter als doelwit van een politiek komplot van
de gevestigde macht'.

Over de persoon van Angela Davis en de
tegen haar ingebrachte beschuldigingen ver-
schaft Logos de hiervolgende informatie:
Angela werd geboren in een keurig bour-
geois negergezin en was zodoende voorbe-
stemd om als voorbeeld te dienen voor de
rustige neger van Amerika. Op haar tiende
jaar werd zij echter gekonfronteerd met de
anti-negergevoelens van het zuiden; dit liet
haar niet meer los en zij ontpopte zich, na
haar studie, als aktiviste voor de Black
Panterbeweging en later ook voor de kom-
munistische partij van Amerika. Kaar doel
was, de revolutie van het zwarte Amerika
een vervolg te bieden: een marxistisch ver-
volg.

Enkele jaren achtereen was de ameri-
kaanse 'law and order' maatschappij het
doelwit van haar akties. Zij had alles in
zich wat de doorsnee-Amerikaan veraf-
schuwde: zij was zwart, aktiviste en partij-
kommuniste. Amerika, het land van de vrij-
heid, tolereerde dit niet.

De zaak
Toen George Jackson, de broer van Ange-
la's lijfwacht Jonathon Jackson, terecht
moest staan voor moord op een bewaker
van de Soledad-gevangenis, begon voor An-
gela de ellende.

Jonathon probeerde zijn broer uit de
rechtzaal te bevrijden en gijzelde de reeb-
ter en enkele juryleden. Bij de ontsnapping
werden zij onder vuur genomen door politie-
agenten en bewakers van de gevangenis.
Twee andere verdachten, de rechter en
Jonathon kwamen hierbij om het leven.

Angela Davis werd direkt daarna door
de californische autoriteiten bij de zaak be-
trokken, daar drie van de gebruikte wapens
o'p haar naam stonden. Binnen een week
werd er een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat An-
gela iets van de aktie af wist temeer daar
Jonathon, als lijfwacht, de vrije beschikking
over haar wapens had. Haar vrienden zeg-
gen: 'Het was helemaal niets voor Angela,
om een jongen van zeventien een zekere
zelfmoord tegemoet te laten gaan'.

Nixon en de openbare kruisiging
Vlak na haar arrestatie op 14 oktober ver-
scheen president Nixon op het nationale te-
levisiescherm en feliciteerde de FBI met de
vangst van 'dit gevaarlijke sujet'. Hierdoor
was Angela bij voorbaat al aan het kruis
genageld.

Angela verdedigt zichzelf, omdat zij voj-
gens zichzelf terecht staat voor haar poli-
tieke overtuiging en niet voor de betrokken-
heid in de zaak van de Soledad-Brothers.
Geen advokaat kan haar beter verdedigen
dan zijzelf.

Bernadette Devlin, die haar in haar ge-
vangenis heeft opgezocht, bevestigde deze
bewering nog door te zeggen, dat als An-
gela geen marxistische negerin was, zij niet
terecht zou staan.

Juridische lijdensweg
Het proces, dat op 5 januari is begonnen,
zal een juridische lijdensweg worden. DJ
akties om Angela vrij te krijgen zijn nog
in volle gang. De kommunistische partij van
Amerika voert ook akties, alhoewel deze
wegkwijnende partij best een martelares
zou kunnen gebruiken.

Waarschijnlijk zal er niet eerder een uit-
spraak komen dan op het moment, dat An-
gela Davis door het publiek vergeten zal
zijn. Dat gebeurde indertijd ook met de
twee Italiaanse vrijheidsstrijders Sacco en
Vanzetti. Hun proces duurde zeven jaar en
daarna werden zij geëksekuteerd.

. voor
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NIEUWE MANEGE
AAN ZANDVOORTSELAAN
In de bocht van de Zandvoortselaan bij
Bentveld, op de plaats waar de vroegere
zandvoortse manege stond, welke in de ja-
ren zestig volledig door brand werd ver-
woest, zal een nieuwe manege verrijzen.

De eigenaar van deze nieuw te bouwen
manege is de heer Holzhaus uit Amsterdam,
die bij de manege met kluplokaal een plan
liet ontwerpen door de amsterdamse archi-
tekt N. A. C. J. Hopman voor een aangren-
zend restaurant met dak- en buitenterras.

Het werk wordt uitgevoerd door het Aan-
nemerbedrijf P. van 'Geldorp & Zn. uit
Haarlemmerliede. Uiterlijk 1 september
hoopt men het gehele projekt te hebben
opgeleverd.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

mrt. berijdbaar
21 9.50 5.00 22.43 17.00 14.00-20.30
22 11.32 6.30 24.26 19.30 15.30-22.00
23 0.26 8.00 12.58 20.00 4.30-10.30

13.52 21.30

ONTWERPER
EMM WOONKOMPLEKSEN
OVERLEDEN
De ontwerper van de meeste woningbouw-
kompleksen van EMM in Zandvoort, archi-
tekt B. J. J. M. Stevens, is j.!, zondag op
74-jarige leeftijd overleden. De teraardebe-
stelling heeft in alle stilte plaatsgevonden.

De in het brabantse Helmond geboren
heer Stevens vestigde zich aan het eind
van de- jaren twintig in Haarlem. In 1947
verhuisde hij naar Heemstede waar hij tot
aan zijn dood woonde.

Architekt Stevens heeft zich voornamelijk
beziggehouden met het ontwerpen van wo-
ningbouwkompleksen, o.m. voor Haarlem-
Noord en in opdracht van de woningbouw-
vereniging 'Eendracht Maakt Macht'. De te-
keningen voor het Gasthuishofje en het ge-
meenschapshuis zijn eveneens van zijn hand.

Wij behoren niet tot de bewonderaars
van de bouwkundige scheppingen van de
architekt. Ongetwijfeld oerdegelijk en soli-
de, was zijn bouwstijl weinig oorspronkelijk
en gevarieerd. Daardoor ontstonden, met na-
me in Zandvoort-Noord, nogal eentonige en
saaie woonvormen.

Maar de werkkracht van de heer Stevens
was bepaald onuitputtelijk. Op een leeftijd
waarop de meesten het wat kalmer aan
doen leverde hij nog het ene ontwerp na
het andere af.

Het laatste projekt dat hij ontwierp is
nog in aanbouw: de telefooncentrale in het
haarlemse Schalkwijk. Architekt Stevens
heeft jaren geleden deel uitgemaakt van de
schoonheidskommissie in Haarlem.

programma werkkomité
viering Koninginnedag

24
25
26
27

1.32
8.00
9.30 13.52 21.30 5.30-11.30

2.17 10.00 14.36 22.30 6.30-12.30
3.02 11.00 15.20 23.00 7.00-13.30
3.42 11.30 15.58 23.30 7.30-13.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

in het jaar 2000
kan er geen bootje meer bij
Als de watersport blijft toenemen in het
tempo van de laatste jaren zal omstreeks
het jaar 2000 het verzadigingspunt zijn be-
reikt. Dan Is een verdere groei niet meer
mogelijk bij gebrek aan water, of beter ge-
zegd bij gebrek aan voldoende ruimte op
het water.

Als het over een jaar of dertig zover is —
en dat zit er dik in — zullen een ander-
half tot twee miljoen Nederlanders, jong en
oud, van de watersport genieten. Op het
ogenblik telt ons land volgens betrouwbare
schattingen ruim 300.000 watersportbeoefe-
naars. Voorlopig kunnen er dus nog wel wat
nieuwelingen toetreden tot de gelederen
van de watersport.

Op het ogenblik bestaat de nederlandse
watersportvloot uit ca. 100.000 boten en
bootjes. Zoals het nu lijkt, zal ons land in
het jaar 2000 tussen de 450.000 en de
500.000 pleziervaartuigen en -vaartuigjes
hebben. Als het straks zover komt zijn alle
watersportwateren vol. Bepalend voor de
kapasiteit is voor het overige niet slechts
de beschikbare oppervlakte van het water,
maar evenzeer de oeverlengte en de akkpm-
modatie voor zomerligging en winterberging.

Niet alleen in ons land uiteraard, maar in
ettelijke landen van de wereld is een duide-
lijke groei, van de watersport te konstate-
ren. In enkele landen, waarin de beoefening
van de watersport van betrekkelijk jonge
datum is, kan men spreken van een eksplo-

Zoals reeds eerder meegedeeld Is op initia-
tief van burgemeester A. Nawijn een komi-
té 'Viering Koninginnedag '71' geïnstalleerd,
dat de organisatie van de feestelijkheden
op 30 april a.s. heeft overgenomen van de
inmiddels in alle stilte begraven 'Oranjever-
eniging Zandvoort'. Uit het uit eenentwintig
leden bestaande nieuwe komité is een werk-
komité gevormd, dat voor de festiviteiten
op koninginnedag het navolgende program-
ma heeft samengesteld:

9.30 uur: Vlaghijsen door de zandvoortse
padvinders en volkszang o.j.v. de heer S.
C. S. Rijper, met medewerking van een ko-
peren ensemble van de Zandvoortse Muziek-
kapel.
10.00 uur: Optreden van de drumband van
genoemde kapel in de nieuw aangeschafte
uniformen.
10.00-17.00 uur: Jeugdmarkt op het Raad-
huis- en Kerkplein onder het motto: 'Hadse-
kiedee, we doen allemaal mee'. In de op
de markt geplaatste kramen kan de jeugd
allerlei zaken aan de man en de vrouw bren-
gen en diensten verlenen, zoals schoenen

dames van zhc werden
ongeslagen kampioen
Zoals in het nummer van afgelopen dinsdag
werd vermeld is het eerste dameselftal van
ZHC kampioen geworden van de tweede
klasse. In de twaalf tot op heden gespeelde
wedstrijden bleef het elftal ongeslagen:
er werden tien overwinningen geboekt en
twee wedstrijden eindigden in een gelijk
spel. In totaal scoorden de dames 27 doel-
punten en inkasseerden er slechts zeven.
Een bijzonder fraai resultaat, dat mede
moet worden toegeschreven aan de uitste-
kende konditie van het elftal en de goed ge-
koördineerde aktiviteiten gedurende de laat-
ste vijf seizoenen. Verder mag de leiding
van ZHC-voorzitter en coach Muller niet on-
vermeld blijven. Hij stimuleerde de ploeg tot
het leveren van steeds betere prestaties in
de kompetitie.

De damesafdeling van Zandvoort telt mo-
menteel 4 elftallen met uitstekende juniores
als achterban. Het eerste team bestaat ove-
rigens uit een kern van geroetineerde speel-
sters, van wie er vijf al gedurende vijf sei-
zoenen meedraaien in dit team, wat de ho-
mogeniteit ten goede komt.
Reeds eerder heeft Zandvoort op de drem-
pel van de eerste klasse gestaan. Drie jaar
geleden moesten de dames een beslissings-
wedstrijd spelen tegen HBS en deze werd
toen met 1—O verloren. Vermeldenswaard
is dat Zandvoort zich momenteel bij HBS
voorbereidt onder leiding van bondstrainer
Charles de Bock op de komende promotie-
wedstrijden. Uit alles blijkt wel dat de za-
ken uiterst serieus aangepakt worden. Zo
werden er bijvoorbeeld tijdens het gesloten
seizoen oefenwedstrijden gespeeld tegen
o.a. BDHC.

Wie Zandvoorts tegenstander gaat wor-

den in de komende promotiewedstrijden is
nog niet bekend, er zijn namelijk maar liefst
4 kandidaten in de tweede klasseA Deze
konkurrentie kan alleen maar gunstig zijn
voor Zandvoort bij het slaan van de be-
slissende slag.
Ook in de bekerkompetitie staan de dames
er niet slecht voor.

Zij hebben de voorronde-wedstrijden ge-
wonnen en wisten eveneens vrij gpmakke-
lijk door twee afvalrondes heen te komen,
waardoor het uitzicht op de beker steeds
groter \yordt.

Ander wapenfeit van dit zo suksesvolle
dames-elftal: het zaalhockeykampioenschap
dat het tijdens het gesloten hockeyseizoen
wist te behalen.

poetsen. Burgemeester Nawijn zal worden
gevraagd de markt officieel te openen. Tij-
dens de markt zal een draaiorgel voor mu-
ziek zorgen.
10.30 uur: Kleuteroptocht met muzikale me-
dewerking van de drumband, gevolgd door
poppenkastvoorstelling en traktatie voor de
jeugd.
14.00-16.00 uur: Scholentienkamp op de
Grote Krocht en in het centrum. Zes jon-
gens en zes meisjes van de tien zandvoort-
se scholen zullen met elkaar wedijveren op
een tiental onderdelen. Om 16.30 uur volgt
de prijsuitreiking.

De nieuwe eksploitant van het theater
aan het Stationsplein, de voormalige quiz-
master Lou van Burg, stelt in de morgen-
uren de jeugd van Zandvoort in de gelegen-
heid in het gebouw poppenkastvoorstelling,
het optreden van een buikspreker en andere
artiesten kosteloos bij te wonen.
20.00 uur: Konsert pp het Raadhuisplein.
20.30 uur: Ontsteking van de seizoenver-
lichting '71, gevolgd door een muzikale
show door diverse muziekkorpsen. Dit op-
treden zal worden besloten met het geza-
menlijk zingen van het Wilhelmus.

In de middaguren zal de traditionele au-
to- en fietsenrally worden gehouden, welke
wordt georganiseerd door de Autosportver-
eniging 'Sandevoerde'.

Voorzitter van het komité 'Viering Koningin-
nedag' is de heer C. J. M. Sinke, sekreta-
ris de heer P. Brune en penningmeester de
heer P. M. Smit. Het werkkomité is samen-
gesteld uit de heren P. Brune, Th. B. Hil-
bers, P. Honderdos, C. Kuyper, C. M. J.
Sinke, P. M. Smit en H. Sandbergen.
Voor pers en propaganda, volkszang, ver-
siering en verlichting, muziek, marktorgani-
saties, wedstrijden en prijzen, optochten, fi-
nanciën en bijzondere akties zijn diverse
sub-kommissies in het leven geroepen.

Het komité noemt de subsidie waarop
men van de zijde van de gemeente kan re-
kenen, ƒ 2000, absoluut ontoereikend om
het programma te kunnen financieren. Het
doet daarom een beroep op de burgerij een
in de week van 22-27 maart te houden huis-
aan-huis kollekte te ondersteunen. Deze in-
zamelingsaktie zal worden verzorgd door de
zandvoortse scholieren. Onder nummer
565725556 — jammer, wij hebben geen lan-
gere nummers — kan bij de Algemene
Bank Nederland een bijdrage voor de festi-
viteiten worden gestort, t.n.v. het komité
'Viering Koninginnedag '71'. Nadere mede-
delingen over de voorbereiding van de
feestviering zullen tijdig in de bladen wor-
den bekend gemaakt.

garantiefonds voorgesteld
voor beveiliging vakantiereizen
Tijdens het jongste kongres van de Alge-
mene Nederandse Vereniging van Reisbu-
reaus zijn de aangekondigde voorstellen ter
tafel gekomen die de bedoeling hebben de
vakanties zodanig te beveiligen, dat de kon-
sument geen schade van eventuele tussen-
tijdse faillissementen hoeft te vrezen. Het
bestuur wil naar een garantiefonds, dat de
reisorganisaties een betere financiële ach-
tergrond geeft en dat kan fungeren als een
afweermiddel tegen een foutief direktiebe-
leid. De regeling is nu bekend. De vlieg-
touroperators gaan ƒ 75.000 zekerheidstel-
ling storten, een bedrag dat binnen enke-
Ie jaren tot ƒ 150.000 oploopt. Voor andere
touroperators (trein en bus) wordt de ze-
kerheidstelling ƒ 50.000 en voor de weder-
verkopers ƒ 20.000 (was eerst de helft).

Doet zich onverhoopt een geval van sur-

sieve groei. In andere landen,, waarin de re-
kreatie te water reeds van oudsher tot de
vormen van vrijetijdsbesteding behoort —
is deze groei eveneens groot. Niet zo groot
echter, dat men die groei eksplosief kan
noemen.
Nederland behoort tot deze tweede groep,

aan de hand van tellingen en schattingen
is gebleken, dat in de vijftiger jaren de ne-
derlandse pleziervaartuigenvloot ongeveer
verdubbeld is. In die periode was er sprake
van een groei van ongeveer 20.000 eenhe-
den tot ca. 40.000 boten. In de jaren zes-
tig vond nogmaals een verdubbeling plaats.
Eind 1969 bedroeg het aantal vaartuigen
ongeveer 30.000. Daarbij waren dan niet
inbegrepen de kleine boten als visbootjes,
roeibootjes en kano's.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

14e ALGEMENE VOLKS-
EN WONINGTELLING
De aandacht wordt erop gevestigd, dat in-
gevulde vragenlijsten betreffende de volks-
en woningtelling, die bij sommigen zijn ach-
tergebleven omdat zij niet binnen de daar-
voor gestelde tijd door de teller konden
worden afgehaald, vanaf heden, gesloten in
een enveloppe, kunnen worden bezorgd bij
of toegezonden aan de gemeentesekretarle,
afdeling burgerzaken, SchoolstraatG, alhier.

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK
VAN EUROPA in kamerbreed tapijt
tegen de laagste prijzen!!!

INTERTEST, KEIJZER, BONAPARTE, VENETA, alle gerenom-
meerde merken, direkt uit voorraad leverbaar, alle tapijten
worden door ons g r a t i s en vakkundig gelegd, met volle
garantie !

medina voordeeltjes
EENMALIGE AANBIEDING !!!

ECHT NYL FRANCE TAPIJT van ƒ 119,- voor ƒ59,95, 400
cm breed, g r a t i s ge legd .
HOOGPOOLMOQUETTE TEGELS van ƒ 11,35 per stuk voor
ƒ 4,50 per stuk. Financiering mogelijk.

medina
A M S T E R D A M :
ALBERT CUYPSTRAAT 175-179

H A A R L E M :
GEN. CRONJÉSTRAAT 4 -
GROTE HOUTSTRAAT 166

Tel. 764026-764025.

Tel. 023-266277
Tel. 023-317665

séance van betaling voor, dan zorgt het be-
stuur van de stichting Garantiefonds ervoor
dat de al geboekte vakantie in het buiten-
land normaal kan worden voortgezet en dat
de terugreis wordt verzekerd. Wie nog niet
vertrokken is, maar zijn vakantie al wel
heeft betaald, krijgt zijn geld terug en zal,
afhankelijk van het tijdstip, zoveel mogelijk
een vervangende vakantie krijgen aangebo-
den.

De touroperators storten ƒ 2000 als vas-
te eigen bijdrage in het garantiefonds en
de wederverkopers ƒ 200 per kantoor met
een maksimum van ƒ 2000. Aan eigen risi-
ko dragen de leden tenminste 2 miljoen per
jaar. Daarnaast bestaat de normale assu-
rantiedekking. De stichting Garantiefonds
neemt direkt het heft in handen als het met
een ANVR-reisbureau mis mocht gaan. Te-
vens zorgt het stichtingsbestuur ervoor dat
de zekerheidstellingen binnenkomen.

Voor het 'kleine vakantieverdriet' wil de
ANVR de rechtsprekende reiskamer een bre-
dere opzet geven, door de Consumenten-
bond erbij te betrekken. Het is de bedoe-
ling dat het immateriële aspekt van vakan-
tieteleurstellingen in die rechtspraak meer
aandacht krijgt dan tot heden het geval is
geweest. Door deze voorstellen verwacht de
ANVR de vakantieganger ervan te kunnen
overtuigen dat de bij haar leden geboekte
reizen voorzien zijn van een konsumentenga-
rantie, die overigens sterk selektief en kon-
kurrerend kan worden. De regeling is al be-
sproken met staatssekretaris Van Son (Eko-
nomische Zaken).

ANWB-LENTEWANDELINGEN
VANUIT VOGELENZANG
De ANWB organiseert op zaterdag 27 en
zondag 28 maart a.s. toeristische wande-
lingen vanuit Vogelenzang door het water-
wingebied van de Amsterdamse waterlei-
ding.

Vanuit Vogelenzang vertrekt men vanaf
een mobiel ANWB-kantoor, dat staat opge-
steld bij het toegangshek van het waterwin-
gebied aan de weg Aerdenhout/Vogelen-
zang nabij de uitspanning 'Oase'.

De wandelroetes van ca. 6, 17 en 21 km
lengte voeren door het duingebied waar het
Instituut voor Natuurbeschermingsredukatie
voor deze gelegenheid een natuurpad, als-
mede het Biologisch Centrum heeft open-
gesteld.

Bij de vertrekpost kan men op 27 en 28
maart van 9.00 tot 14.30 uur een rbetebe-
schrijving afhalen. Honden mogen niet mee-
lopen op deze wandelingen.
Het inschrijfgeld bedraagt: ƒ 1,50 voor Ie-
den van de ANWB; ƒ 2,50 voor niet-leden;
ƒ0,50 voor kinderen van 8-12 jaar en kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis.



ophokpiicht
voor
postduiven
Ter voorkoming van door postduiven aan te
richten schade aan land- en tuinbouwgewas-
sen geldt van 27 maart t.e.m. 22 mei a.s.
in Noord-Holland een ophokpiicht voor post-
duiven. In deze periode moeten de postdui-
ven door de postduivenhouders iedere dag
worden opgehokt tot 's middags 5.30 uur.
De ophokpiicht geldt ook voor de zaterda-
gen en zondagen. De postduiven mogen wel
deelnemen aan de wedvluchten en africhtin-
gen, maar dienen na aankomst te worden
opgehokt tot 5.30 uur.

Postduiven, die zich tijdens deze periode
en vóór het aangegeven uur, toch op het
veld bevinden lopen een zeer grote kans
ten offer te vallen aan de maatregelen, die
noodzakelijkerwijs getroffen zullen worden
ter bestrijding van wilde en verwilderde dui-
ven,

In dit verband moge er op worden gewe-
zen dat op wilde en verwilderde duiven zal
worden gejaagd, terwijl er voorts rekening
mee moet worden gehouden dat ook nog
wel eens gebruik wordt gemaakt van ver-
gif.

Evenals voorgaande jaren is de periode
voor de ophokpiicht vastgesteld in overleg
met de belanghebbende organisaties en de'
betrokken overheidsdiensten, t.w. de Neder-
landse Postduivenhouders Organisatie, de
Consulent voor de Akkerbouw in Noord-Hol-
land, de Gewestelijke Raad voor Noord-Hol-
land van het Landbouwschap en de direktie
Faunabeheer van het ministerie van land-
bouw en visserij.

In het belang van de postduivenhouders
en van de landbouwers dringen deze orga-
nisaties en overheidsdiensten er met de
meeste klem op aan zich strikt aan boven-
genoemde afspraak te houden, hetgeen der-
halve betekent dat landbouwers zich na
5.30 uur n.m. zullen dienen te onthouden
van een bestrijding der duiven, terwijl
voorts in geen geval rnag worden geschoten
op overvliegende postduiven, terwijl de
postduivenhouders zich strikt moeten hou-
den aan de ophoktijden.

ERE-DIVISIE VOLLEYBAL
IN SPORTHAL
De volleybalwedstrijd HVS—DTS a.s. zater-
dag om 19.30 uur in de sporthal zal span-
nend worden daar beide degradatiekandida-
ten zijn in de ere-divisie. Bij verlies van één
der beide is degradatie een feit. Enkele hon-
derden supporters vanuit Haarlem en Enk-
huizen zullen voor de nodige sfeer zorgen.
Voor de zandvoorters een mooie gelegen-
heid spanning en goede strijd mee te ma-
ken.

OPENING
ONTMOETINGSCENTRUM
'LE PERROOUET'
Zoals reeds eerder werd vermeld, zal de
opening van het ontmoetingcentrum in 'Le
Perroquet' (hotel Keur, Zeestraat) plaats-
vinden a.s. zaterdagavond 20 maart, 20.00
uur. Op deze eerste instuif, die na een kort
officieel gedeelte, een enigszins feestelijk
karakter zal hebben, zijn zowel de bestu-
ren als de leden van de zandvoortse vereni-
gingen, uiteraard met echtgenoot of echt-
genote, hartelijk welkom.

ZANDVOORTSE

GEHANDICAPTEN

MEE MET VLIEGTOCHT

In het kader van de vakantieprojekten van
het Rode Kruis zullen zesendertig lichame-
lijk- en chronische patiënten, o.a. uit Zand-
voort, a.s. dinsdag 23 maart deelnemen aan
een vliegreis naar de engelse badplaats
Bournemouth. Op het programma staan
o.m. een lunch in genoemde badplaats en
een rondrit door de omgeving. In de avond-
uren worden de patiënten, van wie de mees-
ten nooit eerder hebben gevlogen, op Schip-
hol terugverwacht.

De deelnemers(sters) zullen worden be-
geleid door zestien helpers en helpsters
o.w. prinses Margriet. De vliegreis per Fok-
ker F28 Fellowship is aangeboden door
Martinair Holland. Het ligt in de bedoeling
dat Martinair elk jaar een soort 'vliegende
Henry Dunant' voor een Rode Kruisvlucht
beschikbaar stelt.

CIRCUITONGEVAL

Woensdagmiddag raakte tijdens een rit over
het circuit op het weggedeelte bij de Hun-
zerug een motorrijder de macht over zijn
stuur kwijt en kwam ten val. De onfortuin-
lijke bestuurder, een inwoner van Aalsmeer,
liep een lichte hoofdwond op en werd op
doktersadvies overgebracht naar het Mari-
nehospitaal te Overveen.

VERSCHERPTE KONTROLE
OP VOERTUIGEN
In de perode van 29 maart tot en met 10
april zal de politie in het gehele land een
verscherpte kontrole uitoefenen op de tech-
nische toestand van alle voertuigen. Dus zo-
wel auto's als fietsen en bromfietsen zullen
aan een inspektie onderworpen kunnen wor-
den.

Deze technische kontrole zal voornamelijk
betrekking hebben op de remmen (inklusief
de handrem), de banden, richtingaanwij-
zers,, klakson, ruitewissers, uitlaat en stuur-
speling. Uiteraard zal tevens van de gele-
genheid gebruik worden gemaakt om de
autopapieren te kontroleren. In de kontrole-
periode zal, evenals vorig jaar, op een be-
paalde dag weer een landelijk gekoördi-
neerde kontrole plaatsvinden.

BSM DUINLOOP
VOGELENZANG

In de waterleidingduinen nabij Vogelenzang
houdt de bennebroekse sportvereniging
BSM zondag 21 maart voor de tweede keer
een duinloop.

De senioren en dames moeten acht km
door het duin afleggen, terwijl de jeugd tot
veertien jaar met vier km kan volstaan.
Een fraai uitgevoerde medalje vormt de be-
loning voor het volbrengen van de loop. Bo-
vendien zijn er voor beide afstanden ere-
prijzen in het vooruitzicht gesteld.

De start is 's morgens om tien uur. in de
Kleine Bekslaan te Vogelenzang, waar de
liefhebbers zich vanaf negen uur kunnen
aanmelden. Voorinschrijving is mogelijk bij
de heren Teeuwen, Kerklaan 7 en Rusman,
Meerweg 47, beiden Bennebroek.

sport en spel
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zondag 21 maart:
Zandv.m.-Rood Wit A 14.30 u.
Zandv.m. 2-Vitesse '22 2 10 u.
DCO 2-Zandvim. 3 12 u.

21 Haarlems—Zaïjdv.m. 4 9.30 u.
29 Schoten 3-Zandv.m. 5 9.45 u.
52 DSB 2-Zandv.m. 7 9.45 u.
63 Zandv.m. 8-VVH 4 9.45 u.
70 Zandv.m. 9-DCO 4 9.45 u.
83 Zandv.m. 10—St.vogels 8 uitg.

A-junioren:
135 Haarlem 1—Zandv.m. 1 9.30 u.
145 DSS 1—Zandv.m. 2 14.30 u.

R.K.S.V. 'The Zanclvoort Boys'
Programma zondag 21 maart:
Seniore'n:

19 TZB—Geel Wit 14.30 u.
23 Stormvogels 5-TZB 2 12 u.
60 TZB 3—Kennemers 8 12 u.
92 TZB 5—Stormvogels 9 12 u.

130 Ripperda 7—TZB 9 12 u.
131 Terrasvogels 10-TZB 8 12 u.
Vriendschappelijk:
Junioren A:

VVSB l-TZB 1 10.30 u.
Kompetitie:
Junioren A:
164 TZB 2-Alliance 1 14.30 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 21 maart:
Dames senioren:
Zandvoort l—Amersfoort l 12 u.
Zandvoort II-MRHC II 14 u.
Hurley III-Zandvoort III 12.30 u.
Heren senioren:
Leonidas l—Zandvoort l 14.30 u.
Zandvoort II-HGC III 11.45 u.
Zandvoort III—Kieviten III 14.30 u.
AMVJ IV-Zandvoort IV 14.30 u.
Veteranen:
Zandvoort—Kieviten 12 u.

BURGERLIJKE STAND
12 maart 1971—18 maart 1971

FAMILIEBERICHTEN

Overleden: Geesje Hendriks Bekkering,
oud 87 jaar, geh. gew. met J. G. F. Beens;
Johan Hendrik Christiaan Bakker, oud 88
jaar, geh. gew. met H. J. Verhoeven; Else
Irma Lijdia Hartkopf, oud 80 jaar, geh. ge-
weest met A. R. Rodenburg.

Ondertrouwd: Gerrit Jan Dijkstra en Lilli
Lindeblad Kjaer; Paul Southern Bigley en
Maria Anthonia Nivarda van Os.

Gehuwd: Roger Erwin van der Sluis en
Anna Eva Johanna Jacobs.

Geboren buiten de gemeente: Coen Wou-
ter, z.v. J. de Kruijf en A. van der Linde;
Mary Eva Cornelia, d.v. P. L. Rietdijk en
T. H. Polsma; Monique Cornelia, d.v. H. P.
J. Vleeshouwers en C. A. M. van den Berg;
Mare, z.v. P. A. Edery en P. S. Tugenhaft;
Alexandra Natascha, d.v. A. Woters en W.
l. de Ringh de Vries.

Overleden buiten de gemeente: Petronel-
la Paulina, oud 83 jaar, geh. gew. met M.
van Breemen; Hendrika van der Meij, oud
56 jaar, geh. gew. met J. Paap.

JAARVERGADERING
BEJAARDENBOND
De afdeling Zandvoort van de Algem. Bond
v. Bejaarden belegt op dinsdag 23 maart
a.s. de algemene ledenvergadering '71 in
het Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. De bijeenkomst begint om 14.00
uur. Iedereen is van harte welkom.

GESLAAGD VOOR
EHBO-DIPLOMA
De navolgende deelnemers aan de winter-
kursus EHBO voor leden van de Zandvoort-
se Reddingsbrigade zijn geslaagd voor het
diploma: mevr. A. Bal, mevr. M. van Duin,
mevr. M. Manders, mevr. H. van der Mije,
mevr. S. Sweerts, mej. M. de Jong en de
heren H. van Keulen en B. Schmidt.

Inboedelveiling
op donderdag 25 maart 's morgens 10 uur
in het Veilinggebouw 'De Witte Zwaan', t.o.
van deurwaarder Van Haaster te Haarlem,
w.o. zal worden geveild:
Mechelse kast, huiskamer, moderne eet-
hoekjes, div. bankstellen, losse kasten, ma-
honie kasten, 2 schuifwanden, wandmeubels,
vloerkleden, div. textiel, schrijfbureaux,
schrijfmachine, div. schilderijen, badgeyser,
vaste wastafels, tuinstoelen, rieten stoelen,
koelkasten, gasfornuis, divanbedden, ma-
trassen, kantelbedden met ombouw, markie-
zen, kleine maat, koper en tin, enz., enz.
Bezichtigen op woensdag 24 maart van 10-
19 uur.
Inlichtingen dagelijks, tel. 2164.
Laat u ons eerst langs komen voor dat u
meubilair en andere goederen onnodig weg-
gooid.

Veilingdirektie,
Fa. Waterdrinker

Geen slagzin maar een feit
Slagerij Burger voor kwaliteit!!

BER's
ItUEN

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT
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n
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. 6,48

. 6,28
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WEEKENDREKLAME
100 gram H AM en d *%A
100 gram GEHAKT 1,29

Alleen dinsdags
750 gram

4,43

WOENSDAG KOOPJESDAG
500 gram vleesgehakt 2,18
3 stuks slavinken 1,05
3 stuks hamburgers l,05
3 stuks frikandellen l,05

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Makelaar 0.6.
H. W. CfiSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5B31 •
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

met been

500 gram 3,43

Alleen donderdag
250 gram rauwe lever 0,98
250 gram TARTAAR 2,13
l kilo runderlappen 5,98

,69
,69
,69
,29

150 gr. gebr. rosbief
150 gr. gebr. frikando ....
150 gr. achterham
150 gr. pekelvlees
150 gr. lever 29
150 gr. cervelaatworst 0,99
150 gr. boerenmetworst ...0,99
150 gr. boterh.worst 0,84
150 gr. leverkaas -..0,84
enz., enz.

Heerlijk gemest
KALFSVLEES

SPEKLAPPEN

500 gram B,98

Voor uw hond en poes:

HART, PENS,

KOPVLEES, UIER,

enz., enz.

Omroepers
Zandvoort-Noord te koop:
Zeer goed onderh. woon-
huis, voorzien van cv, luxe
keuken en betimmeringen.
Leeg te aanvaarden.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Gevr.: vrouw of meisje van
9-12 uur voor kamers. Hotel
Meijershof, Burgem. Engel-
bertsstraat 70, tel. 3020.

Gevr. Zandvoort Zuid omge-
ving: 2 pers. SLAAPKA-
MERS voor 22-24 april en
1-3 mei. Telefoon 2525.

Zandvoort omg. strand wo-
ning gevr. voor juni of juli
of v. 24-7 tot 21-8.
Telefoon 2525.

Heer, 40 jr., avondbetrekr
king, zoekt rustge kmr. in
Zandv. per 6 april a.s. Tel.
023-286950 of br. ond. nr.
2103 bur. Zvt., Crt.

Aangeb.: Cortina 1500 '65,
mechanisch 100% met ra-
dio en verz. Lichte schade,
prijs ƒ900,-. Tel. 3755.

Te koop: NSU 1200 TT '68
Mr. Troelstrastraat 11.

Net winkelmeisje gevr., zo
spoedig mogelijk. P. Bak-
kenhoven, Diaconiehuisstr.
21. „

Te koop: kl. oliekachel met
thermostraat, kamertank, 20
Itr., reservetank met 40 Itr.
ole en bijbeh. Alles bij el-
kaar 'ƒ45,-. Tel. 3028.

Gevr.: timmerman voor on-
derhoud. Br. ond. nr. 0000
derhoud.Br. ond. nr. 2104

Visser's schildersbedrijf kan
weer werk aannemen, vrijbl.
prijsopg. Binnen en buiten,
ook! witten van muren. Tel.
023,-315312.

BMW 700 LS 1965, i.pr.st.
ƒ 650,-. Tel. 5659.

Gevr.: meisje als hulp in de
huish. in gezin met 2 kleine
kinderen, 2Vz dag p.w.,
resp. 5 ocht. evt. de midda-
gen op kantoor voor lichte
kantoorwerk. Mevr. Bijlsma,
Westerparkstr. 17, tel. 4442

" Binnenkort"
ietstevieren?

voor goed verzorgde
RECEPTIES en DINERS

in sfeervolle omgeving naar
"HET HOGE DUIN"

•- v-r• '-•.•: gezellige -;v.-:^ï
ZALENAKkOMMODATlE
voor 20 tot 200,pèrèpher)\
FEESTELIJKE MbiNiÈRS-
voor gezelschappen'^; '•,;, :"
'vanai 15 personen .; >V.

! GEEN ZAALHUURjJ
•pprt - sherry :̂
'nop steeds ' '-.:-. .-.' V''.-;
'en alléén.bji ons slechts.

hotel - café - restaurant

WIJK AAN ZEE
Rijkert Aertszweg 50
tel. 02517-322

k^van het Dirk van den Broek-conccrnj

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044. 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023)242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365. Bentveld. SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rljks-
straatweo 122. Haarlem

Na een smartelijk, doch geduldig ge-
dragen lijden, is heden van ons heen-
gegaan, onze lieve zorgzame moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Allda Geertruida Vollenga
weduwe van L. Schuiten

op de leeftijd van 77 jaar.

C. Schuiten
J. Schuiten-Goyaerts
Chr. Schuiten
G. Schuiten-Koper
L. Schuiten
H. W. Schuiten-Wiegand
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 18 maart 1971
Brederodestraat 39

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den dinsdag 23 maart te 2 uur n.m.
op de Algemene Begraafplaats te*
Zandvoort.

Dankbetuiging
Bijzonder getroffen door de warme belang-
stelling bij het heengaan van mijn lieve man

ANTONIUS VAN STEUNEN
betuig ik hiermede mijn welgemeende dank.
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in
de vorm van bloemen tot uitdrukking ge-
bracht, was voor mij een grote troost.

E. P. van Steijnen-Bakker
Zandvoort, maart 1971
Grote Krocht 29b

AUTO-. en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur.

Snelle reparatie - Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gaathulsplein 3, telefoon 2129

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 22
maart 1971 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter inzage
liggen de bouwplannen voor het uitbreiden
van het perceel Mr. Troelstrastraat 60 en
de bouw van een gezondheidscentrum aan
het Beatrixplein.

Gedurende de termijn van terinzagelig-
ging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen de-
ze bouwplannen indienen.
Zandvoort, 15 maart 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar de woningen:
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 24,
(huurprijs ƒ88,05 per maand);
VONDELLAAN 31 (beneden duplexwoning
voor gezin van niet meer dan 2 personen)
Huurprijs ƒ61,45 per maand).
Voor verkrijging van de woonvergunning is
het inkomen bepalend.

Schriftelijke opgaven, met vermelding van
het rangnummer, vóór a.s. dinsdagavond 7
uur, aan de sekretaris D. van Dijk, Dr. C.
A. Gerkestraat 22.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummei
van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel, (023)
31 32 33.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 20 en zondag 21 maart:

Zr. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK:
20—26 maart:
HALTESTRAAT APOTHEEK, Haltestraat 8,

telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 21 maart:
Kerk:

10.30 uur: 'ds. C. Mataheru. Bevestiging
nieuwe kerkeraadsleden.

Wijkgebouw Noord:
Geen dienst.

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. H. Joustra-Brokmeier.

NED. PROTESTANTEN BOND. Brugstraat
Zondag 21 maart:

10.30 uur: drs. W. C. Smits, n.h. Edam.

ST. AGATHA

Thema: HET LIJDEN IN ONS MENSELIJK
BESTAAN.
Zaterdag 20 maart: >

19.30 uur: kapelaan F.v Kuttschrütter
Zondag 21 maart:

9.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.
kantor-organist.
11.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m v.
jongerenkoor.
19 uur: Vasten-meditatie.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Vrijdag 19 maart:
19.30 uur: Offervrijdag.

Zondag 21 maart:
8.30 uur: kapeaan F. Kutschrütter
11 uur: kapelaan F. Kuttschrütter m.m.v.
liturgische werkgroep Noord.
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een super kleurenontvanger van zweedse
vormgeving met een «push-through" beeld-

buis voor de ontvangst van kleuren en
zwart-wit programma's.

eenvoudige bediening door diverse auto-
matische funkties.

kast van teak of palissander met bijpas-
send onderstel op zwenkwielen.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

adverteren
doet verkopen

Knap nu uw kamer op met behang; van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

Tennisclub ZANDVOORT
Kan voor komend seizoen (aanvang 1 april) nog
nieuwe leden inschrijven.
Ruime speelgelegenheid, ook 's ochtends op kom-
pleks nabij Kennemer Golfclub.
Inlichtingen en aanmelding bij:
Dhr. Chr. J. Nusink, Gen. Spoorlaan 16, Aerden-
hout, tel. 023 - 240425 of Dhr. B. O. R. Alvenaar,
Kostverlorenstr. 48, Zandvoort, tel. 02507-2923.

AANNEMERSBEDRIJF

Wijkhuizen & zonen
Haarlem - Dr. Schaepmanstr. 250, tel. 324176 en
320674

voor verbouwingen
en onderhoud

OCCASION PARADE
bij automobielbedrijf J. Heining

PEUGEOT 404, 1968 en PEUGEOT 204,
1968 en 1969; AUSTIN 1300, 1968 en
AUSTIN 1100, 1967 en 1968; FORD-COR-
TINA 1300 de Luxe, 1968 en FORD-COR-
TINA 1200, 1966; WOLSELEY 6/110, '65.

ALLEN ONDER BOVAG GARANTIE.

Schulpweg 4-6 - Aerdenhout - Tel. 023-242830

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Dame, 54 jr., zag zich gaar-
ne geplaatst als huishoud-
ster bij 1 of 2 pers. Sala-
ris n.o.e.t.k. Br. ond. nr.
2105 bur. Zvt. Crt.

Inschrijving van leerlingen
VOOR DE NIEUWE KURSUS AAN DE

Wim Gertenbachschool voor M.A.V.O.
(Zandvoortselaan 19a, Zandvoort, tel. 02507-3782), kan geschieden op:

13 MAART 1971 VAN 10-12 UUR
18 MAART 1971 VAN 19-21 UUR
23 MAART 1971 VAN 14-16 UUR

De school heeft een 3- en 4-jarige opleidingsmogelijkheid.
Spreekuren van de direkteur:
Maandag van 14.30-16.00 uur, en na telefonische afspraak.

ALLE VERZEKERINGEN • AUTOFINANCIERING

MEVR. A. M. FOLKERS-STRUVÉ
l THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

Uw nieuw verzekeringsbewijs plus bromfietsplaat-
je liggen voor u klaar.

Boekhoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN

De nieuwe, unieke bar-grill-discotheek-dancing
de Babbelwagen in Zandvoort, zoekt met zeer
grote spoed een

LEERLING KOK
voor het klaarmaken van Babbelwagen-specialitei-
ten, kleine hapjes en lekkere snacks aan de grill.

Bovendien wordt met grote haast gezocht naar
een nette

TOILETJUFFROUW
De Babbelwagen biedt een zeer goed salaris en
een leuke sfeervolle omgeving.
Interesse?
Meteen even langsgaan bij de
Babbelwagen, na 5 uur 's mid-
dags.

de babbelwagen
Z A N D V O O R T

Gasthuisplein 9a

BUBBEL

R A D I O P E E T E R S
l zoekt werkster voor 3 ocht.
p.w. Aanm.: Haltestraat 56,

| telefoon 3618.

Te koop gevr.: sport- of
racefiets voor ± 10 jaar.

[Telefoon 5497.

Te koop aangeb.: nieuwe
| elektr. keukenmixer ƒ 55,-;

nieuwe heren ski-schoenen,
| mt. A2f 35,-;2 heren ski-

broeken, mt. 54. Tel. 3763,
l Zandvoortselaan 173.

Naaister gevr. v. een paar
uur per dag. Boetiek Réné,
Haltestr. 44, Zandvoort.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.I.

Drogisterij-Parfumerie
B O U W M A N , vraagt
vlot, aktief meisje. Oranje-
straat 7, tel. 2327, na 18
uur tel. 3169.

Te koop: Puch bromfiets,
i.g.st., zonder verz., ƒ 225,-
Treubstr. 2, tel. 4741.

WONINGRUIL in Zandv.:
Gezellig kl. huisje in centr.
bev. 1 kmr., keuk. en wc;
boven: zitbad en 2 slaapk.
Gevr.: woning met 3 slaap-
kamers. Br. ond. nr. 2102
bur. Zvt. Crt.

Te koop: 25 speelfilms, 8
mm ƒ 200,-. Telefoon 070-
652405 of 111097.

Te koop: grammofoonplaten,
talenkursussen Frans, Duits,
Engels, Spaans en Italiaans,
geh. kompl. z.g.a.n. ƒ25,-
per kursus. Telefoon 070-
652405 of 111097.

Christelijk Onderwijs Zandvoort
AANMELDING VAN LEERLINGEN
voor de kursus 1971-1972, iedere dag van 15.45-16.30 uur aan
de school. Gelieve trouwboek je mede te brengen,
Afdeling Basisonderwijs Afdeling Kleuteronderwijs
Beatrixschool, dr. J. P. Thijsseweg
26, telefoon 4664; hfd. A. L. Moll,
dr. J. P. Thijsseweg 24, tel. 4664.

Julianaschool, Brederodestraat 15,
hfd. S. C. S. Rijper, Zandvoortse-
laan 14, tel. 4132.

Wilhelminaschool, dr. C. A. Gerke-
straat 12, tel. 4325; hfd. L. K. de
Vries, Reinwardtstraat 7, tel. 5176.

'De Woelwaters', dr. J. P. Thijsse-
weg 25 en 28. Tel. 5083; hfd. mej.
M. 't Hooft, IMassaulaan 49, Alkmaar,
telefoon 02200-12157.

.'Klimop', mr. Troelstrastraat.
Hfd. mevr. A. Bosma, Sophiaweg 43,
telefoon 3721.

Wilhelminakleuterschool, Lijsterstraat
3, tel. 4323; hfd. mej. A. Smits,
Oosterparkstraat 61, tel. 2681.

Aan deze scholen voor basisonderwijs zijn speelleerklassen verbon-
den ter bevordering van een betere overgang van kleuter naar ba-
sisonderwijs.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen • Gordijnen - Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte l
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

M E T I N G A N G V A N

29 maart a.s.
is mijn apotheek verplaatst van HALTESTRAAT 8
naar:

RAADHUISPLEflN 10
(Hoek Louis Davidsstraat).
Telefoon ongewijzigd: 3185.

H. B. A. Mulder, apotheker



een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur sezvice

U kunt er desnoods op wachten

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koorc.
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel, 4012

Schilders-
bedrijf

Ji.C. v.
Telefoon 2638

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote
kollekiie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

Industrio-terreinCruquiusbij Heemstei
leleloon 023-268151/208152 (4 lijnen)
Spaarneweg 75, postbus 155, Heemstede,

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2136

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Schildersbedrijf

C. T. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4756

Doe het z«l( afdaling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon f.023) 320423.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS.
Koningstraat 25, tel. 3233.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. / 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

l
Wie precies wil weten, wat de ANWB allemaal
doet is van harte welkom op onze

Dat de ANWB de wegwijzers plaatst en de Wegenwacht
Iaat rijden, weet iedereen. Maar de ANWB doet zoveel méér!
Dat willen wij laten zien aan de hand van interessante films
en kleurendia's: het werk van de ANWB in het algemeen
belang én dat voor elk van onze leden persoonlijk.
• op het gebied van toerisme en verkeer • door middel
van voorlichting • adviezen • pechbestrijding, zowel
nationaal als internationaal.

Kom met uw vrienden en kennissen naar deze gezellige
avond, waarvoor de toegang vrij is: wie jonger dan 16 jaar
is, dient echter wel vergezeld te zijn door iemand boven de 16

De avond wordt gehouden op maandag 22 maart,
in de zaai van Café Zomerïust,
Kosterstraat 5, Zandvoort. Aanvang 8 uur.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeur fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
1 x f 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Te koop gevraagd:
enige huizen of flats in ver-
schillende prijsklasse.
Aangeboden: enkele nieuw-
bouwflats aan zee. Nog de-
ze zomer te aanvaarden.
Prijzen van ƒ 47.200,— tot
ƒ 74.500,—; hypotheek tot
90% aanwezig.
Makeaar o.g. J. KROESE,
Brederodestraat 116, Zand-
voort, teefoon 3244.

Wees slim,
bus op een 12-rittenkaart

van de NZH.
Zo'n 12-rittenkaart met 20% en 60% korting.

Juist voor u, die buiten de stad nogal eens met de
NZH bus reist, heeft de NZH aparte tarieven.

Speciale 12-rittenkaarten, om precies te zijn. Ze bestaan
in 2 uitvoeringen. De ene is een 12-rittenkaart voor

volwassenen. Daarop krijgt u 20% korting ten
opzichte van een enkele reis. De andere is een

12-rittenkaart voor jongens en meisjes tot 19 jaar.
Daarop krijgen zij 60% Korting. Ook len opzichte van

een enkele reis. De kaarten staan niet op naam
en zijn onbeperkt geldig. Wie hem nodig heeft, die

. pakt hem. En die stapt gewoon op de bus.
De NZH bus. Die altijd rijdt. Zeker is zeker

en voordeliger kan het niet. Wees slim,
bus met de NZH. Dat gaat vlot,

veilig en voordelig.

Hebt u een
salarisrekeniiig?
Doe dan mee

met het

Om te beginnen ver-
dient u extra rente.
Zonder kosten. Zonder
moeite. Want als u
eenmaal met de ABN
hebt afgesproken welk
bedrag u maandelijks
wilt reserveren, gaat
het sparen verder auto-
matisch. U kunt al mee-
doen met ƒ 25.- per

maand. Niet gek, om
vandaag of morgen
even een bezoekje te
brengen aan een van
de meer dan 500 ABN-
kantoren in Nederland.
Ook voor u ligt er een
folder klaar met alle
bijzonderheden over
het ABN Salaris Spaar-
plan.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507)-5341

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING T01

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Elk detail
getuigt van
vakmanschap!

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSE KEUKEN is uniek!

Over de ROSE aanbouwkeuken kunnen wij kort
zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.
Zeer zorgvuldig afgewerkt.
Korte levertijd, deskundige planning en uit-
stekende montage service.

Vraag eens dokumentatie of, beter nog, kom
zelf naar onze showroom voor geheel vrijblijvende
informatie.

keukeninstallatiebedrijf
-ZANDVOORT-

ROSE
KEUKEN

Paradijsweg Ï1a, Zandvoort. tel. 02507-2361
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zvm-rood wit a 1-1
Zandvoortmeeuwen Is er zondagmiddag niet
in geslaagd het thuisfront tot laaiend en-
thouslasme te brengen. De volgepakte tri-
bune kon niet warm lopen voor de lustelo-
ze en weinig geïnspireerde verrichtingen van
de geel-blauwen In de ontmoeting met
Rood Wit A. Zandv.m. bruist in de laatste
fase van de kompetitie bepaald niet van
enthousiasme en aktivitelt. Vooral de pres-
tatles van de voorhoede staan op een laag
pitje. De aanvalslinie vertrouwt te veel op
het sukses van individuele akties van enke-
le topspelers in het elftal, voor de rest ge-
looft men het wel.

Ook in de eergisteren tegen Rood Wit A
gespeelde wedstrijd was het aandeel van
de voorhoede van de kustbewoners, op en-
kele gunstige uitzonderingen na, niet erg
indrukwekkend. Men wilde snel, té snel, een
beslissende voorsprong op de tegenstander
forceren en toen dit niet direkt wilde luk-
ken was de fut er uit. Nadat de aanvallen
van de thuisklup in de beginfase van de
ontmoeting met Rood Wit A geen resulta-
ten hadden opgeleverd, trok de voorhoede
van ZVM zich teleurgesteld op het midden-
terrein terug. Rood Wit kreeg hierdoor de
gelegenheid het initiatief over te nemen en
de defensie van Zandv.m. in het nauw te
drijven.

Voor de voorhoede van de thuisklup wa-
ren er in deze fase ongetwijfeld kansen
aanwezig de gasten met een tegenoffensief
te verrassen. Maar de voorhoede maakte
er — op een gunstige uitzondering na —
geen gebruik van. Die gunstige uitzondering

spelbeeld bracht dit geen noemenswaardige
verandering teweeg en Zandv.m. mocht ten-
slofte van geluk spreken dat de 1—1 stand
bleef gehandhaafd. Rood Wit A, vrijwel on-
afgebroken in de aanval, kwam schutters-
kwaliteiten tekort om de geel-blauwen te
overvleugelen.

gespeelde
in de eerste klasse A en de

ranglijst van de kompetitie, luiden als volgt:
OVVO-SDW 0-1; DCG-Hollandia 2-3; Alkm.
Boys-ZVV 2-1; AFC-Stormvogels 1-0; Uit-
hoorn-Spartaan 3-0.
SDW 17 25 Zandv.m. 17 16
OVVO 17 22 Rood Wit A 17 14
DCG 17 21 Hollandia 17 14
Uithoorn 16 20 AFC 16 13
ZVV 17 17 Alkm. Boys 17 13
Spartaan 17 16 Stormv. 17 11

GESLAAGDE
JEUGD-RALLY
JULIANASCHOOL
De afgelopen zaterdag door de Juliana-

georganiseerde rolschaats-, fiets- en
kan een in alle opzichten ge-

evenement worden genoemd. Aan de
rally, die om half twee bij genoemde school
van start ging, werd door 212 zandvoortse
scholieren deelgenomen. Aan de hand van
een van tevoren aan de kinderen uitgereik-
te roetebeschrijving, moest de tocht worden
volbracht. In de beschrijving waren vijftien
vragen opgenomen over ofajekten die de kin-

middelbare opleiding
toeristisch
start in

keersregels.
Na afloop van de rally kregen de jeugdi-

ge deelnemers(sters) op het plein van de
Julianaschool limonade aangeboden. Alle
kinderen ontvingen een herinneringsvaantje
en voor de scholieren die het minste aan-
tal strafpunten kregen waren er fraaie be-
kers beschikbaar. Zij werden gewonnen
door Jaap Boender, Joline Koel, Irene Abel-
man, Hannie Eikelboom, Yvonne Munier,
Louise Paap en Janneke Schijff.

visserij is verontrust
over watervervuiling

voor 'de verdediging van Rood Wit het leer
keeperJanS6n

Bij die ene suksesvolle uitval is het ge-
durende de eerste helft en de rest van de
wedstrijd gebleven. Het bleek te weinig om
de voorsprong van Zandv.m. veilig te kun-
nen stenen.

Rood Wit bleef in de aanval en zag kans
in de tweede helft de achterstand in te lo-
pen. Voorhoedespeler Frans Reuser schud-
de spelers van de ZVM-defensie als drup-
pels water van zich af en schoot de bal
langs doelman Bos 'in het net, 1 — 1.

De visserij maakt zich ernstig zorgen over
de milieuverontreiniging. Berichten uit vis-

' „ .
serijkringen wijzen erop dat de watervervui-
ling snel om zich heen grijpt en dat in be-

"-* •"»»•" de "»"°ed da™ " de

kwaliteit en de smaak van vis duidelijk

-W" is'

Njets wijst erop dat dit proces afneemt en
00|< de optimistische verklaringen van de
minister van verkeer en waterstaat zijn niet
in staat net groeiend onbehagen in visse-
rijkringen weg te nemen.

De voorzitter van het Visserijschap dr.
H. A. H. Boelmans Kranenburg, zei dit tij-
dens de onlangs gehouden eerste b estuurs-
vergadering van het Schap Hij beschouw-
de de in werking getreden wet verontremi-
ging oppervaktewateren wel als een stap

kwikniveau van vis wordt niet uitsluitend
bepaa|d door het kwikgehalte in het water:
ook de soort van voedselketen, de plaats
van de vis hierin en de leeftijd spelen. een
belangrijke rol. In dit verband is het inte-

datTndere sCën ÜSi - zaffmaS.'
sardientjes, pelser en haring — veel minder

re^Sln'zeeTate^voo'r0"1'

Waarschijnlijk al volgend jaar start In Lei-
den een middelbare school voor toeristisch
personeel. Een landelijk unikum, omdat, be-
halve een opleiding in Breda voor hoger
toeristisch personeel en enkele kursussen
van de ANWB (voor eigen personeel) en
de Leidse Onderwijs Instellingen, niets op
dit terrein bestaat.

De plannen voor deze middelbare school
liggen al van 1968 af gereed. In een rap-
port waarin de oprichting wordt bepleit,
zegt de afdeling onderwijs van de gemeen-
te Leiden: 'De bestaande opleidingen pp
het gebied van het toerisme voldoen niet
aan de eisen — voorzover het personeel
op middelbaar niveau betreft. De behoefte
aan geschoold middelbaar toeristisch per-
soneel is echter groot en zal waarschijn-
lijk de komende jaren nog aanzienlijk stij-
gen. Een globale berekening leert dat jaar-
lijks ongeveer 210 afgestudeerden nodig
zijn om aan de vraag van o.a. het vvv en
het hotelwezen te kunnen voldoen'.

De vooropleiding zal mavo (vier jaar)
moeten zijn. Tevens zullen als voorwaarden
voor toelating gelden dat de kandidaten be-
langstelling hebben voor public-relation en
dat zij geschikt zijn voor dit werk.

Van de totale schooltijd zullen 19 maan-
den normaal op school moeten worden
doorgebracht. De overige negen maanden
zullen de leerlingen stage moeten lopen op

de vvv-kantoren.
aksent van de opleiding zal vallen

" beheer-

ZVM — HVB
Hedenavond speelt het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen een oefenwedstrijd te-
gen een team va* HVB De ontmoeting
vinc|t p|aats op veld 2 van Zandv.m.

QNCFVAT T FN ^TTDFNS
^^ty,^^^^™-^ ̂KNMV-TRAININGSDAG

S?

ap de vorming
van de leerlingen en op toeristische kennis
in het algemeen. De belangstelling van de
leerlingen zal, zo verwacht de gemeente
Leiden, ongetwijfeld groot zijn.

Een onderwijsdeskundige van de gemeen-
te Leiden zegt hierover: 'Het mes snijdt aan
twee kanten. Iedereen denkt altijd wel dat
Leiden een geweldige onderwijsstad is,
maar in feite ontbreekt er nog heel wat en
komen wij wat onderwijsvoorzieningen be-
treft pas op de zesendertigste plaats, ter-
wijl Leiden de zestiende stad in grootte van

aan de kapasiteiten en kennis van dit per-
soneel zulten steeds hogere eisen worden

'. De school voor toeristisch kader-
in Breda levert per jaar cirka 60
af die voor het merendeel on-

middellijk aan de slag kunnen. Tussen deze
goed geschoolde krachten en het overige
in het toerisme werkzame personeel is een
groot gat ontstaan. De nieuwe leidse school
voor middelbaar toeristisch personeel moet
dat gat gaan opvullen.

Het ministerie van onderwijs is ingeno-
men met het leidse initiatief en heeft alle
hulp en medewerking bij de oprichting en
instandhouding van de school toegezegd.
Als alles goed gaat zullen de eerste leer-
lingen in november 1974 de school verla-
ten en de nederlandse toeristenindustrie ko-
men versterken.

programma
voor
paasvoetbal '71
Op woensdag 7 en zaterdag 10 april a.s.
vindt op de velden van Zandvoortmeeuwen
aan de Van Lennepweg het jaarlijkse Paas-
voetbaltoernool voor de elftallen van de
zandvoortse l.o. scholen plaats. Na loting
door de Schoolvoetbalkommissie Zandvoort
ziet de indeling van het toernooi er als volgt
uit:

WOENSDAG 7 APRIL
Poule l
Veld West, 2.00-2.30 uur:

H. Schaftschool—Beatrixschool II (A)
Veld West. 2.35-3.05 uur:

Beatrixschool l—v. Eeghenschool (B)

,„
' p

ben Zandv.m. en Aaldert Stobbelaar aan
deze mutatie niet beleefd. Korte tijd later
raakte deze speler geblesseerd en in zijn
plaats werd Hans Paap opgesteld. In het

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

CIRCUITVOORSTANDERS
ORGANISEREN
PROPAGANDA-AVOND
A.s. vrijdag organiseert de pressiegroep
'Zandvoort moet blijven', die zich inspant
voor de handhaving van het crcuit, een pro-
pagandabijeenkomst in de kongreszaal van
'Zomerlust' aan de Kosterstraat.

Het programma vermeldt een inleiding
door de direkteur van het circuit, de heer
J. B. Th. Hugenholtz, de vertoning van en-
kele films over de autorensport en het op-
treden van The Midget Town Jazzband,
o.l.v, Hans Herwarth.

Een uit zeven leden bestaand panel zal
diskussieren over de toekomst van de race-
baan. In het panel hebben vier raadsleden
zitting genomen die voor het principebesluit
van de gemeenteraad het circuit op te hef-
fen hebben gestemd, t.w. R. van As (kvp),
I. Aukema (pvda), W. Kok Cazb) en P.
Keur (chu). De rest van het panel bestaat
uit aanhangers van het circuit. Het zijn de
raadsleden P. Jpustra (vvd), J. J. Pas
(btv) en circuit-direkteur J. B. Hugenholtz.
Als voorzitter zal fungeren de heer Edo van
Tetterode, voorzitter van de afd. Zandvoort
van de vvd en voorstander van de handha-
ving van het circuit. De bijeenkomst begint
om 20.00 uu en zal met dansen vvoiden be-
sloten.

De toegangsprijs voor de circuit-avond
bedraagt f 2,50 p.p. Van de zijde van de
organisatoren vernamen wij dat de entree
zal worden benut om de voor de avond ge-
maakte onkosten te dekken en verder ak-
ties voor de handhaving van de racebaan.
De bijeenkomst zal o.a. worden bijgewoond
door leden van het supportersteam Slote-
maker en leden van de motor- en autoklup
'Zandvoort'.

teruglopende vangsten van tong, inkomsten-
bron bij uitnemendheid voor de kleine zee-
visserij.

Ook in de haringvisserij zijn problemen.
Het nederlandse visserijbedrijf heeft er met
de meeste klem bij de nederlandse over-
heid op aangedrongen, alsnog België en
Frankrijk te bewegen hun vissers door na-
tionale regelingen de beperkingen op te leg-
gen, die de Noordoost-Atlantische Visserij-
kommissie heeft aanbevolen. Andere euro-
pese landen, waaronder Nederland, hebben
die beperkingen wel aanvaard.

De beperkingen betekenen vrijwel het
stopzetten van de haringvangsten in de
Noordzee in de maand mei en in de periode
van 20 augustus tot en met 30 september.
België en Frankrijk hebben om niet-princi-
piêle redenen hun steun aan de aanbevelin-
gen onthouden, aldus de heer Kranenburg.

•
Er is overigens geen reden gealarmeerd te
zijn over het kwikgehalte van vis in de
Noordzee en de oceanen.

Dit hebben dr. ir. J. J. M. de Goeij en
prof. ir. J. P. W. Houtman, beide verbon-
den aan het inter-universitair reaktorinsti-
tuut (IRI) in Delft, geschreven in het Che-
misch Weekblad.

Dat tonijn soms meer kwik bevat dan vis-
sen in vervuilde zoetwatergebieden, bete-
kent nog niet dat ook de wereldzeeën ten
gevolge van menselijke aktiviteit een te
hoog kwikgehalte zouden hebben.

Er is nog geen konklusie te trekken om-
trent het kwikniveau in de nederlandse zoet-
watervis. Hiervoor dient het onderzoek te
worden voortgezet.

Er zijn geen aanwijzingen da't de hoogte
van het kwikniveau specifiek.aan een be-
paald eksporterend land is gebonden. Het

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 20 maart:

Kennemers—Zandv.m.
B-junioren:

Geel Wit 1--Zandv.m. 1
Zandv.m. 2—HBC 2

C-junioren:
OG 1—Zandv.m. 1
J,6'̂ 0"13 J—Zandv.m. 4
HFC 7-Zandvm. 5

. Terrasvogels 4-Zandv.m. 6
A'PuP'!len: _ .

DSS 4-Zandv.m. 5
Zandv.m. 7-DCO 7

B-pupillen: -
Alle wedstrijden afgelast.

ter plaatse worden behandeld.

Zandvoortse Bridge Club
Na de eerste wedstrijd van de vijfde kompe-
titie heeft in de A-lijn de leiding het koppel
Jongbloed-Schutte met 73.81%, in de B-
lijn het koppel Notterman-Peen en familie
Paardebek met 56.55%, in de C-lijn de
dameskoppels Baay-Trommel en Kingrna-
Kroon met 57.74% en in de D-lijn familie
Baan met 61%.

„
komt. Het huidige personeel is over het al-
gemeen niet al te best geschoold. Dikwijls
komen er meisjes bij de vvv-kantoren die
er in feite nog niet voor geschikt zijn. Door
gebrekkige talenkennis bijvoorbeeld of te
geringe aardrijkskundige kennis. In die
leemte wil Leiden nu gaan voorzien'.

De afdeling onderwijs van de gemeente
Leiden is tot de konklusie gekomen dat niet
alleen de vraag naar toeristisch personeel
de komende jaren zal blijven stijgen. Ook

toeval of uitgekiende opzet ?

3—0

Uitslagen zondag 21 maart:
Zandv.m.—Rood Wit A
Zandv.m. 2—Vifesse '22 2
DCO 2—Zandv.m. 3
Haarlem 5—Zandvm. 4
Schoten 3—Zandv.m. 5
DSB 2—Zandv.m. 7
Zandv.m. S—VVH 4
Zandv.m. 9—DCO 4
Zandv.m. 10—St.vogels 8

A-junioren:
Haarlem 1—Zandv.m. 1
DSS 1—Zandv.m. 2

1—1
1—2
1—3
5—7

1—10

1—1
O—O
1—O
4—O
3—O
0—5
7—O
2—2
uitg.

O—2
1—O

Er gebeuren vreemde dingen aan ons
strand, vrienden. Mocht ik u verleden week
dinsdag melden dat er in het daaraan voor-
afgaande weekeinde driftige pogingen in het
werk waren gesteld om een sedert 2 februa-
ri j.l. op het strand vastzittende Wiermger
kotter vlot te trekken, nu heeft datzelfde
scheepje gezelschap gekregen van een gro-
te broer: een Umuidense botter. Dit laatste
schip zag zijn pogingen de ongelukkige uit
Wieringen los te trekken gehonoreerd met
een onvrijwillig verblijf op het droge. Waar
het intussen niet thuis hoort.

Nu gaan er stemmen op in Wieringen en
IJmuiden om de kust van Zandvoort aan
een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
Niet zo zeer de kust als zodanig als wel
de bevolking. En met name de mensen, die
in de omgeving van de onheilsplek hetzij
dagelijks of een gedeelte van de dag ver-
blijf houden. Het zit de wieringers en de
ijmuidenaren niet lekker. Terecht, dacht ik.

Wie gaat niet nadenken als er binnen ze-
ven weken twee schepen op nagenoeg de-
zelfde plaats aan het noordelijk strand van
Zandvoort aan de grond lopen? Men heeft
allerlei gissingen gemaakt. Vroeger lieten
kustbewoners van vreemde stranden wel
eens schepen op de rotsen lopen, door een
geraffineerd spel van zwaailichten, terwijl
ze de vuurtoren onklaar gemaakt hadden.
Als het schip dan strandde, werd de be-
manning door de vriendelijke kustbewoners
om zeep geholpen en de lading van het
schip ingepikt. Een lukratieve bezigheid, die
tot in lengte van jaren werd volgehouden.

Nu heeft zich deze kwalijke arbeid hier
niet voorgedaan. Er is niemand naar de an-
dere wereld verwezen, maar het geeft niet-
temin te denken. Zou er ergens een sto-
rngsmechanisme in de duinen nabij 'Riche'
staan opgesteld, om motoren van botters
en kotters te laten uitvallen?

Kijk, je mag natuurlijk niemand verdenken
als je geen onomstotelijke bewijzen hebt,
maar neem nou die twee handige zand-
voortsè handige visventers, die hun zeeban-
ket zo kwistig hebben verkocht, toen ieder-
een zondags naar dat wieringse kottertje
kwam kijken. Nee, ik zeg niks, ik bedoel
maar. Stel dat een van hen een uitvinder

is en ee
kotter- en bottermotoren onklaar te maken.
De scheepjes lopen geweldloos op het
strand, de bemanning wordt nog in de gele-
genheid gesteld gebakken mosselen te ko-
pen en ondertussen doen de vislieden goede
zaken. Na een paar weken is de kans
schoon om er een tweede schip bij te krij-
gen, hetgeen de belangstelling van het pu-
bliek natuurlijk opvoert.

En misschien is het zelfs wel een stunt
van de plaatselijke yvv, die vanzelfsprekend
niet afkerig is van dit vóór-seizoense strand-
bezoek.

Of zou het een variant op het plan-Balm
zijn om, inplaats van een verwarmd en over-
dekt strand-feestneuzen-eiland, een enorm
schepenkerkhof aan het ietwat kille noorde-
lijke strand te maken. De tijd zal het leren.

Als er volgende week een derde schip
strand, ga ik er in geloven.
De situatie schreeuwt inmiddels om een
zandvoortse haven. Vindt u ook niet?
Wellicht begint bij Wieringen en IJmuiden
de viktorie! BARTJE,

Mariaschool—Plesmanschool
Veld Midden, 3.00-3.30 uur:

Mariaschool—v. Heuven Goedhartschool
Veld Midden, 3.45-4.15 uur:

Plesmanschool—v. H. Goedhartschool

Poule III
Veld Oost, 2.00-2.30 uur:

Wilhelminaschool—Aerdenhsv.
Veld Oost, 2.45-3.15 uur:

Wilhelminaschool—Julianaschool
Veld Oost, 3.30-4.00 uur:

Aerdenhsv.—Julianaschool

ZATERDAG 10 APRIL
Veld West, 9.00-9.30 uur:

Winnaar poule l—Winnaar poule II
Veld West, 9.45-10.15 uur:

Winnaar poule l—Winnaar poule III
Veld West, 10.30-11.00 uur:

Winnaar poule II—Winnaar poule III

Veld Midden, 9.15-9.45 uur:
No. 2 poule l—No. 2 poule II

Veld Midden, 10.00-10.30 uur:
No. 2 poule l—No. 2 poule III

Veld Midden, 10.45-11.15 uur:
No. 2 poule II-No. 2 poule III

Veld Oost, 9.00-9.30 uur:
No. 3 poule l—No. 3 poule II (A)

Veld Oost, 9.45-10.15 uur:
No. 3 poule III—No. 4 poule l (B)

Veld Oost, 10.30-11.00 uur:
Winnaar A—Winnaar B

Veld Oost, 11.05-11.35 uur:
Verliezer A—Verliezer B

Het wedstrijdreglement vermeldt dat de
no.'s l van elke poule spelen om de eerste,
tweede en derde plaats; de no.'s II van el-
ke poule spelen om de vierde, vijfde en zes-
de plaats en de no.'s III-IV van elke poule
spelen om de zevende t/m de tiende plaats.

Bij gelijk spel eindigen in een poule be-
slist het doelgemiddelde. Is dit ook gelijk,
dan volgt een beslissingswe

door het nemen

na afloop van het toernooi zal de

P.v.d.A.
Morgen, woensdagmiddag 3 uur. Ge-

meenschapshuis, is PvdA-lijsttrekker

de heer J. den Uyl, aanwezig om uw

vragen te beantwoorden.

U bent hartelijk welkom!
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GROOTSE MEUBEL- EN TAPIJTENSHOW
VAN

begint a.s. donderdagavond 7 uur tot zondag 2O uur
met talrijke speciale aanbiedingen!!

in het CONCERTGEBOUW te Haarlem Lange

a m

WIJ lonen u een enorme collectie bankstellen, slaap-
rs, eethoekesi, kleinmeubelen, salonkasten enz.

kamerbreedtapijt alle bekende merken
Desso, Bonapart, Windsor enz.

Scherpe prijzen, en nog 5% korting (contant)
uitgezonderd de speciale prijzen

CENTRA Kennemerplein l Haarlem tel. 32OO48

Inboedelveiling
op donderdag 25 maart a.s. 's mor-
gens 10 uur In het Veilinggebouw 'Da
Witte Zwaan', Dorpsplein 2, t.o. van
deurwaarder Haaster te Haarlem,
w.o. zal worden geveild: diverse meu-
bilair, oud en modern, sanitair, tuin-
goed, enz., enz.

Bezichtigen: morgen, woensdag 24
maart, van 10-19 uur.
Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

Veilingdirektie,
Fa. Waterdrnker

Voor tenminste 2 maanden zoeken wij voor direkt:
EEN BESCHAAFDE ZELFSTANDIGE

HUISHOUDELIJKE HULP
van maandag t/m vrijdag van 9-5 uur (evt. te wij-
zigen in onderling overleg).
Modern vrijstaand huis, voorzien van alle comfort,
2 schoolgaande kinderen.
Genegen goed salaris te betalen. Eventueel langer
dienstverband mogelijk.

Br. ond. nr. 2201 bureau Zandvoortse Courant.

woodbrokers gestart

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

' aanvaard.

CONDOOMS
Weggelopen: witte kater m.
bruine vlekken. Teg. bel. te-
rug te bez. Marisstraat 58,
telefoon 4163.

WONINGRUIL Amsterdam
naar Zandvoort. Aangeb.: 3-
kamerflat, keuk., betegelde
douche met lavet voor- en
achterbalkon, vrijbl. uitzicht
in Slotervoort. Gevr.: iets
dergelijks in Zandv. Br. ond.
nr. 2202 bur. Zvt. Crt.

WONINGRUJL Amsterdam:
Vrij bovenhuis, uitzicht Rem-
brandtsplein, bev. 5 kmrs.,
3 keukens, huur / 189,- per
mnd., ruime onderhuur, evt.
leeg te aanv. Gevr.: idem te
Zandvoort. Tel. na 6 uur:
020 - 237260.

VERLOREN: zaterdag, mv.
blauwe platte dames knirps
Lakemond, Fr. Zwaanstraat
42c.

van tle week!
met totale bodemprijzen! die U niet mag missen!

rOMAÏÏN-aROENTESOÏP
vier
borden voor

BUKKEN ™L
a22ÜGRAM BH

fris van smaak - ook heerlijk op de pudding of yoghurt !

KWAK *'3«u.
WASMIDDEL i

met waterontharder - voor elke wasmachine -
hèrwasmiddel dat door de grootste nederlandse
wassen jen gebruikt wordr - dus gegarandeerd goed

TONUN uu»
voor een lekker slaatje of op de boterham .

met dat rijke bouquet van zongerijpte zwarte bessen !

DIRK VAN DEN BROEK
en JAC. HERMANS

Bij 4 pakjes Durex (12st.)
Gossamer of Fetherllte

3 stuks GRATIS!
Dit vindt u alleen maar bij:

BOOKSHOP
Buureweg, hoek Schelpen-
plein (a.d. Kerkstraat t.o.
ijssalon Giraudi). Tel. 5269

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeur fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
f 1300,- voor f 595,-; of
1 x f ISO,- en 10 x f48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

R A D I O P E E T E R S
zoekt werkster voor 2 ocht.
p.w. Aanm.: Haltestraat 56,
telefoon 3618.

Gevr.: meisje als hulp in de
huish. in gezin met 2 kleine
kinderen, 2Vz dag p.w.,
resp. 5 ocht. evt. de midda-
gen op kantoor voor lichte
kantoorwerk. Mevr. Bijlsma,
Westerparkstr. 17. tel. 4442

Welke eerlijke vinder heeft
gisteren tussen Kerkplein en
Zeestraatapotheek mijn por-
temonnée — o.a. met dok-
tersrecepten — gevonden?
Teg. bel. ter. te bez. Van
Lennepweg 40/1.

Japanse regerings attaché,
zoekt in Zandv. voor juni of
juli flat, kamers met g_ebr.
v. keuken of zomerhuisje
voor echtp. met kl. kind.
Tel. 020-196069, privé, of
020-240904, ma. t/m vr.

Te huur aangeb. voor perm.
gemeubil. kmr. voorz. van
alle comf. Brederodestr. 43.

Te koop aangeb.: ± 1000
trottoirtegels a 35 et. p.st.
Brederodestraat 43.

Wie kan mij één avond in
de week stenoles geven?
M. Winkel. Tel. 5065.

Te koop aangeb. voor la'ere
zelfbewoning in Zandvoort-
zuid: groot hoekhuis mst
tuin, garage en c.v., huidige
huur / 200.- p.mnd. vraag-
prijs / 50.000,- k.k. Teief.
3526.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2188

De Arbeidersgemeenschap der Woodbroo-
kers te Bentveld is onlangs gestart met de
weekeindkursussen met godsdienstige,
maatschappelijke en kulturele thema's als
onderwerp:

'Wie was Jezus van Nazareth' is de een-
trale vraag in een kursus onder leiding van
mejuffrouw drs. A. A. in 't Veld. die op
zaterdag 4 en zondag 5 april wordt gehou-
den.

De heer S. J. P. Biersma en mevrouw
N. van de Broek-Zandbelt zullen .de leiding
hebben in de kursus die op 24 en 25 april
wordt gehouden over de inspraak van ou-
ders in het basisonderwijs. Aan de orde ko-
men onder meer vernieuwingen in 't basis-
onderwijs, het wetsontwerp basisonderwijs,
het klassensysteem en het zittenblijven en
de vraag of de school voor iedereen is.

Verder de taak van de ouders met betrek-
king tot het basisonderwijs en de manier
waarop deze taken vorm kunnen worden ge-
geven. Tijdens dit weekend is er kinderlei-
ding aanwezig voor kinderen vanaf vier jaar.

'Onze demokratische samenleving staat
bloot aan toenemende kritiek', aldus de toe-
lichting bij de weekendkursus op zaterdag
1 en zondag 2 mei over de vormen van en
de kritiek op onze demokratie. De kursus
staat onder leiding van dr. Van Biemen.

De kursusleider zal beginnen met een in-
ventarisatie van de typen demokratie. Daar-
na zal de huidige kritiek op de demokratie
en het proces van demokratisering worden
besproken alsmede de menselijke en maat-
schappelijke vooronderstellingen van demo-
kratie. Tenslotte zal de vraag worden ge-
steld 'wat kunnen wij doen'.

Het voorjaarsprogramma zal worden af-
gesloten met de jaarvergadering en een Ie-
denweekend op zaterdag 15 en zondag 16
mei.

Het zomerprogramma in Bentveld begint
met een muziekkursus van 2 tot 11 juli. In
de daaropvolgende week — 12 tot 16 juli
— is er een studieweek over moderne theo-
logie en moderne maatschappij, terwijl er
van 17 tot 24 juli een kreatieve week is
met onder meer poppen maken en geïmpro-
viseerd spel.

'Macht en gezag in de samenjeving' en
'Wonen, nu en in de toekomst' zijn de on-
derwerpen van de studieweken van respek-
tievelijk 24 tot 31 juli en 31 juli tot 7 au-
gustus. Het kursusprogramma omvat steeds

, de ochtend en de avond: de middag is vrij.

PVDA LIJSTTREKKER
J. DEN UYL
MORGEN IN ZANDVOORT
In het kader van zijn verkiezingskampagne
door Zuid-Kennemerand brengt de lijstaan-
voerder van de Partij van de Arbeid en
voorzitter van de fraktie van deze partij in
de Tweede Kamer, de heer J. den Uyl, mor-
genmiddag een kort bezoek aan Zandvoort.

Om ongeveer 3 uur zal de heer Den Uyl
in het Gemeenschapshuis aanwezig zijn voor
het houden van een uiteenzetting van het
programma van zijn partij en het beant-
woorden van vragen.

SIMCA
SIMCA 10OO SIMCA 110O

SIMCA 1301

Service station
STRIJDER

Burg. van Alphenstraat 103

Zandvoort
Telefoon 02507-4565
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

release Haarlem
wil sociale hulpverlening
demokratiseren

jkloos viel in
voor lijsttrekker den uyl

. . . _ . « "Ruim zes weken geleden kwam Release- ™
Haarlem In Zandvoort In het nieuws toenmariem in * n

n fneetl , ae
~=„

zeer uitgebreid: van het kopje koffie en het
administratief verwerken van alles, tot het|
zoeken naar direkte hulpverlening die bij-I
voorbeeld bij onderdak noodzakelijk kan"
zijn.

Uit een financieel verslag over de vier
maanden blijkt dat ongeveer vijfduizend gul-
den werd uitgegeven. Rond de 3Vz duizend
gulden kwam binnen; rest een nadelig saldo Woensdagmiddag hebben In het Gemeen- het pvda Tweede Kamerlid Van Stoffelen
IVz duizend gulden. Dat heeft Release er- schapshujs ongeveer dertig personen gerul- beantwoordden - na een korte inleiding
toe doen besluiten een subsidie bij de ge- „, T door de voorzitter van de afdeling Zand-
meente en provincie te vragen. Voor 1971 me *"d °P de komst van het daags tevoren Voort van de pvda — door de aanwezigen
zijn de kosten al geraamd op twintigduizend in ons blad aangekondigde bezoek van de gestelde vragen.
gulden. In deze kosten is niet de post hulp- I;;,M„I,I,-- .,__ j, „,,j„ j. •._„ i j-- Eén der bezoekers wilde graag iets meer
verlening opgenomen. Men wil voor deze ''̂ «rekker van de pvda, de heer J. den weten ov(jr het standpunt va

u
n d| pvda met

h werkzaamheden onafhankelijk blijven en re- Uyl, gewacht. Hun geduld werd niet be- betrekking tot de miljeuverontreiniging. Van
kont in Hit nn-rirht nn niftpn loond. Eén der organisatoren van het be- Stoffelen vond dat m principe de vervuiler

j* ,„,o„ „-,„.• h==f kent in dit opzicht op giftenwegneen gevonaen. ae anaere weg naar aeans, Naarmate de werkzaamheden zich uitbrei- ""T' "" '~ -"-•"--~"•"•-" "" " dient te beta|en zoa|s dit is neergelegd m
H !,»« „„n dP« oraanlsatle asslsten- ?°L H , Tmfpr n?pn«n L£Lpn *«M" den zal het voor Release steeds m™W<" zoek m°est tct Zljn Spljt meedelen dat de de onlangs aangenomen wet op de veront-medewerkers van deze organisatie asslsten tuigd dat veel meer mensen geholpen zou- worden het financiêe|e hoofd boven water te heer Den Uy, zijn verkiezingstoernee door reiniging van het oppervlakte water. Maar

tle verleenden bij. het kraken van een leeg- oen Kunnen woraen. houden. De hulpverlening is gratis en de gif- TA Kennemerland had moeten onderbreken er zal meer< véél mee<r< moeten gebeuren
staande gemeentewoning aan de dr. Joh. De belangrijkste taak van de werkgroep ten kunnen de kosten niet meer dekken. Re- M' ™nnem*rla™ ™° moeten onaerureKen Qm rfe vertfui| te bestrijden) a,dus spre.
staanue gamwnwn a militaire zaken is de begeleiding van dienst- |ease js vooral dank verschuldigd aan Hu- «m 'n de Tweede Kamer aanwezig te zijn ker Niet a||een de industrie was naar zijn
Mezgerstraat t.b.v. twee dakloze gezinnen, weigeraars. Zowel assistentie bij en mfor- manitas die met ruimte en maatschappelijk bij de stemming over een motie, waarin een mening verantwoordelijk voor de verontrei-
De relaese-mensen forceerden de toegang matie over de mogelijkheden tot afkeuren, werksters hielp. i,ii,„„H»r« r»npi:„n «,„rrf* npuraanri «nor n|9|n9 van ons miljeu. Ook de autobezitters,
t„« da wonlna brachten de huisraad van de als tot uitstel w°rden OeOewen: Pe werk' bijzondere regeling wordt gevraagd voor de verbruik-ers van St0okolie, kolen, etc.
tot de woning, bracnten ae nuisraaa van ae grQep verzorgt hler en daar |ezmgen en Giften voor Release zijn altijd welkom J°°dse oorlogsslachtoffers. hebben een aandeel in de vervuiling. Daar-
gezinnen naar binnen en hielden op het po- heeft een bibliotheekje. op gironummer 217.65.36 t.n.v. Marieja om zullen en industrie en konsument een
litiebureau een pleidooi voor een voorlopig Release heeft 80 medewerkers, waarvan Evers, Joh. Wagenaarslaan 52, Heemstede, Gelukkig was er in de persoon van de heer materieel offer moeten brengen voor ons

M"t H» families in het aekraakte Huisvesting er 40 voor zijn rekening neemt, met vermelding 'Bijdrage Release'. Voor A. H. Kloos, oud-voorzitter van het nvv en milieubehoud. Wanneer wij niet voor schoon
vermijt van ae lammes, m nei a gQ bureaumedewerkers zijn er; elke dag wie zich in verbinding wil stellen met Re- lid van de Eerste Kamer, een andere top- water, schone lucht en -bodem willen bèta-
pand. Release raakte daardoor in Zandvoort tussen elf uur 's morgens en elf uur lease volgt hier het adres: Verspronckweg man bij de hand om voor de absente lijst- len, dan heeft praten en klagen over verVui-
bekend als een organisatie die door middel 's avonds zijn er drie aanwezig. Hun taak is 39, Haarlem, tel. 023-251757. aanvoerder in te vallen. De heer Kloos en Img geen enkele zin. De pvda is voor het

van het kraken van huizen dakloze gezinnen
aan huisvesting helpt. Maar Release-Haar-
lem doet meer dan het kraken van wonln-
gen. Veel meer.

In feite vormt het kraken van leegstaande
panden t.b.v. noodgevallen onder de woning-
zoekenden slechts een klein onderdeel van
de maatschappelijke aktiviteiten van Re-
lease, een organisatie, die vorig jaar okto-
ber door een aantal sociaal bewogen men-
sen werd opgericht en zich sindsdien heeft
ontwikkeld tot een instelling die hulp en bij-
stand verschaft aan mensen, die in deze
maatschappij niet meer weten waar ze met
hun problemen heen moeten.

Release werkgroepen helpen bij de oplos-
sing van kinderbeschermingsvraagstukken,
psychische moeilijkheden, onhoudbare woon-
situaties, druggebruik, abortus, echtschei-
dingsproblemen, sociale uitkeringen, bij-
standszaken, enz. enz.

Deze veelomvatende taken worden uitge-
voerd door diverse werkgroepen, die be-
staan uit medewerkers van alle leeftijds-
kategorieën en uit verschillende miljeu's ko-
men. Alle medewerkers van Release hebben
evenveel inbreng in de besluitvorming. Die
komt tot stand via werkgroepyergaderingen
en de wekelijkse plenaire beleidsbijeenkom- -^.\
sten waar alle zakerl worden doorgepraat.
Release kent dus geen centrale leiding,
geen direkteur en mededirekteuren. De or-
ganisatie kent alleen medewerkers. Het bu-
reau van Release-Haarlem is gevestigd aan
de Verspronckweg 39, waar in het algemeen
de eerste kontakten worden gelegd tussen
Release en de mensen die met problemen
zitten. Problemen, die bij de officiële instan-
ties geen of nauwelijks gehoor vinden.

Het vier maanden oude service-instituut
— de totnogtoe beste omschrijving van de
aktiviteiten van Release — heeft begin deze
maand uitvoerig verslag uitgebracht over de
aktiviteiten vanaf de oprichting in 1970
t.e.m. januari van dit jaar. In dit verslag
legt de organisatie met cijfers en mede-
delingen verantwoording af aan geldschie-
ters, zichzelf en aan het publiek. Ook het
tijdstip waarop dit rapport ^verschijnt, nau

nemen van zonodig stringente maatregelen
ter bescherming van ons leefmiljeu, maar
stelt gelijktijdig dat hiervoor financiële of-
fers moeten worden gebracht, aldus het
Kamerlid.
(En dat de mensen willen betalen voor de
aanpak van de milieuvervuiling bleek uit een
Brandpunt-enquête. 31% van de onder-
vraagden gaan akkoord met een 2% duur-
der leven, 19% wil desnoods 4% meer be-
talen en 6% heeft er als het moet een 6%
duurder leven voor over. Slechts een min-
derheid voelt er niets voor om bij te dra-

Zondag vindt in de zandvoortse sporthal een belangrijk turnevenement ^Eé^va^de^anwezige pvda-leden bracht

selektiewedstrijden keurturnen
in sporthal

de uitgaven van Zandvoort t.b.v. de voor-
zieningen in de toeristische sektor te berde.

plaats: de eerste selektie voor het nederlands kampioenschap jeugdturn-
sters en keurturnsters. Het is een bijzonder groot aantal dee.neemsters,
die overmorgen de eerste pogingen doen zich een plaats te veroveren — een half miljoen — en de gemeente pro
in de halve finale op 4 april te Hoorn.
Reeds 's morgens om tien uur wordt begonnen door 55 jeugdturnsters, invoering van een zgn. kurtax of een bijzon
waarna 's middags om half drie de strijd wordt voortgezet waarbij zich

gym. vereniging oss
hield 67e jaarvergadering

ook de keurturnsters voegen. Vooral het grote aantal jeugdturnsters wijst romslomp de financiële voordelen van de

erop, dat zich veel jong turntalent aandient voor deze kampiôenstrijd. De Sff Mi? ineens^ 'slmdfsSiJ"
jonge gymnastiekvereniging 'Sporting Club Zandvoort', dat deze wedstrij- De pvda-raadsleden in de zaal knikten in-
. . . •,*.~,, . , . . . . i, , , . ,. , stemmend en terecht dachten wij.

den voor het KNGV organiseert, brengt met alleen enkele jeugdturnsters. Za! de pvda ook in de |andspo|jtjek de
maar ook- wedstrijdturnsters in de strijd, 4erwijl ook leden van de haar- demokratisering van de lagere bestuursor-
, " . . 0 . ., , , , . . ganen, zoals het openbaar maken van de
lemse verenigingen Bato en Volo deelnemen, tezamen met turnsters van kommissievergaderingen van de gemeente-
OSS en tal van bekende turnsters uit het land. Donar uit Den Haag, de raden, stimuleren', werd er gevraagd.

Keurturnvereniging Rotterdam, Klimop uit Heiloo, De Halter uit Alkmaar, uit efgen ervaring. In zijn woonplaats, Swaar
e.a. Het wedstrijdprogramma bestaat uit paardspringen, brug-ongelijk, hij lid van de gemeenteraad is, worden de

. . . . . . .. , . kommissiebijeenkomsten in het openbaar ge-
evenwichtsbalk en vrije oefeningen. houden en deze openbaarheid kan in alle

opzichten geslaagd worden genoemd. Maar
het centraal bestuur kan de gemeenten niet
dwingen de beslotenheid van kommissiever-

"~~~~" ~ gaderingen op te heffen. Hij zou dat ook
niet willen. Over deze zaak moeten de ge-
meenten zelfstandig beslissen.

Toen kondigde voorzitter De Jong aan dat
de tijd voor het stellen van vragen voorbij
was. De heren Kloos en Van Stoffelen
moesten nog naar andere plaatsen in Ken-

, LOERES VOOR TV-DUO
JOHNNY & RIJK
Aan het t.v.-duo Johnny & Rijk heeft het nemerland om antwoord op brandende vra

. Nationaal 1 Aprilgenootschap de Ere-Loeres 9en te 9even'

bewihft danlet Rele^ ernst Is meTde^ Tijdens de j.l. dinsdag gehouden 67e alge- wikkelingen nauwlettend blijven volgen en 'heeft dit tweetal zich het afgelopen jaar •
mokratkPrinn van de maatschaDDeliike huto mene ledenvergadering van de gymnastiek- zich inspannen om iedere ingezetene van zowel nationaal als internationaal het meest H crniint pon „...,- -ou,„nnto t_ wnrHon
Aa di""relatontlenei wH nït &nde: vereniging OSS, merkte voorzitter J. H. B. de gemeente in de gelegenheid te stellen onderscheiden in het uitdragen van de hu- He* «h «"t een v,aste oewoonte te worden

Het aantal huloaanvraam was in januari Brink in zijn inleiding op, dat de vereniging aan de nodige konditietraining te doen. mor m ons kikkerlandje'. Gelijk met de uit- dat na a tloop va n een b e enkams van de
ten. opzteh e van oktobef verdubbeld (van zich goed heeft aangepast bij de eigentijd- Na zijn inleiding begon de vergadering reik ing van de Ere-Loeres op donderdag 1 P*da ee" ^d «"«£«*« Xm om OM
«fn?naarlooi En dat ziin dan alleen noa se ontwikkelingen in de turnsport. Deze met de afwerking van de huishoudelijke april a.s. m het nieuwe onderkomen van so- f.J .̂flft? 51 L ?a HL» nïïmfl? i°.„
maaide moeilijke oeval en wal van een aanpassing heeft reeds vruchten afgewor- agenda. De jaarverslagen van penningmees- cièteit Duysterghast aan de zuid-boulevard, Q^sd

i^'n
9 ̂ J^f^f hST™lit £

do/«iier woTdt oemaakt waarvan een
 pen

K
 op n^t gebied van de wedstrijdsport, ter, de begroting sluit met een voordelig zal een Loeres voor de beste practical joke ^n wij van een pvd a-aam e h et verwij t te

Hetmwst oönd is dat de werkaroeo ^aar ook op het terrein van de rekreatie- saldo, en die van de sekretaresse werden in '70 worden uitgereikt. Wie de Loeres 5?a*2„ hlrirf™ ttiH -n SScncTpr? «i
minderden Pr^oktober IC oerclnt voo? ve sportbeoefening, volleybal, etc., worden goedgekeurd. De behandeling van het teen- «oor de kategorie 'Humor in Daad' in ont- ^agen hadden ges te d Ul diskussieert al-
haar rekenina nam en in ianua?i al 26 per de resultaten zichtbaar. OSS zal de ont- nisch programma - waarbij de deelname vangst mag nemen, zal donderdagavond ^d na *"°°P. "^aar tjdens de b eenkomst
S/EÏTeW van. vier. OSS turnstertjes aan de selektie: door een Jury, bestaande uit de heren W. ̂  u nl^ts •. '" de v«te overtuiging dat

leases aftekent. Huisvesting is nog steeds DISKUSSIE-AVOND
de grootste werkgroep. rrcnro

De groep kreeg in oktober 50 percent van UVüK

wedstrijden van a.s. zondag in de porthal Buchel, D. de Haan, L. Heesemans, Th. . - . -,..._ _-„.,_„ „..i- t •• u- x- 'j
werd vermeld - werd gevolgd door de ge- Ockersen en W. Kuyper bekend worden ge- ™ls waren segaan, verliet zij hierna fier de

ll'
Op uitnod|9in9 van de a'd- Zandvoort van

bruikelijke bestuurs- en
zing.

kommissieverkie- maakt. Aan het overhandigen van de Loe-
ressen gaat een film-impressie van de ci-

plaats van samenkomst. We hadden de hr.
Kloos nog kort tevoren horen zeggen dat

toespitsen en verscherpen van opvat-_. periodiek aftredende bestuursleden, neast Thijs Ockersen en andere leden van ?:" on
oes

r
p'f„ h^
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t
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, ,* ,KkQM' •= de Ned. Protestantenbond zal drs. F. van de heer J. H. B. Brink (voorzitter) en me- de amsterdamse filmakademie over het J,mg.en er. t(?e bijdraagt dat deze zich ver-
verüuDdeid is. Ree medewerker aan de psychiatrische kli- vrouw T. de Rooij-Piers (komm ) werden werk van de jury en de prijsuitreiking van ha.ï'den, . 'nP|aats. van verzachten. Men be-
se s" tSt6 :̂0^15 eval enge6h°o.i°" g* ^oge^P en deskundige op het ge- b„ akk,amatie herkUn, t/rwij, in ««S de Prix de Joke in 1969,Pvooraf. ^ -mee het t.8endee van hetgeen

an HP7P wprH noUraalit bled van dru9s en druggebruik, op vrijdag van de heer P. BIJ! (penmngm.) de heer •
an aeze wera geKraaKi. y .nrii _ pt helannstp lenripn van OP- D ^/l „ün i^o,,lor, .„orrt hann*mj n« «,,r«_

. . .
Na goedkeuring van de begroting 1971,

deeide de heer Groos namens het volley-
balbestuur mee, dat er momenteel twee da-

BROMMERS

VER5TEEGE

Alleen in no'odaevaflên wordt eerst naaè: ? apnl a's.' m,et belanastel|enden van ge- p. M. van Keulen werd benoemd. De gym-
aaan of het aeriS wel teaen de Dsvchische da="ten wisselen .over drugs. De bijeen- nastiek- en propagandakommissies werden
soaninoen is ooaewalsen Psvcl1ls(:ne komst, die plaatsvindt m het gebouw Brug- ongewijzigd herkozen, terwijl een redaktie-
spaningen is opgewassen. straat 15 en om 20.00 uur begint, is een kommissie werd samengesteld bestaande
h=r»^mnncitnlticT „it,L»tinr,=n nonci^nno vervolg op os eerste bijeenkomst over dit uit mevr. J. Voolstra en de heren R. H. L.
^?M^«X^ *WÏÏÏÏZ °ndewerp van enkele maanden geleden' Groos en J' H' B' Brink'
ruil en huurproblemen. Steeds komen hier
weer dingen boven water die bij andere
werkgroepen aansluiting vinden: ontwrichte • _,__ ..,.,._ u____ „„ ü_ :-.,„j»D,m ^„

""SSÜS11 SÊv3?id|e1iCSn sub 2e NATIONALE CIRCUITLOOP ^$£ÏÏ$^rR^A^&
werkgroepen verschillende deelproblemen, De circuitloop, die a.s. zondagmorgen om verleden jaar promoveerde naar de Ie klas-
zoals het doorlichten van pensions, juridi- 11 uur van start gaat, belooft weer een se d°et het m die klasse zeer goed en
sche zaken, prijsopbouw nieuwbouwhuizen, groot evenement te worden. maakt nu zelfs een behoorlijke kans weer
grondprijs en erfpacht, alternatieve plannen De organiserende 'Sporting Club Zand- k|as

P
se De overige telms nemen in huS klas- WD-KAMERLID WIEGEL

voor saneringswijKen, een andere vorm van voort' kreeg reeds inschrijvingen uit alle de- -= PPn hehnnrliikp nlaat<s in onDucT/'-'T' r»n o ADWTT
SP»a.n-?..v™d^!o»"A.««'onomstandlgheden. len van hè? land en verwacht mag worden, 8%7^nWr&tuUr8m1dèdeHnBen en de ^^L^c^ADCUTTTC

het aantal deelnemers van vorig jaar rondvraag sloot voorzitter Brink de goed IN GEMEENSCHAPSHUIS
i zal worden overschreden. bezochte ledenvergadering.

hprTrnpn n nprrpnt 7nak npTpnri'pon ctprk Het Startschot zal worden gelost door
Sfgfoei^J^^o^p^De^wUroep wil S de,t

heer Hugenholtz, direkteur van het cir- JAARVERGADERING

men beoogt. Inplaats van begrip te kweken
schrikt men af en daar, vindt Kloos, is nie-
mand mee gebaat. De les van Kloos is bij
de boze pvda-dame kennelijk niet goed over-
gekomen.

PANEL CIRCUITAVOND
UITGEBREID

HHLTESTR.m -TEL :4499.: ZfiKOVDORT

Het aandeel van de werkgroep Mindar*. rujm za| worden overschreden,
jarigen in het totaal van de hulpverlening

In tegenstelling tot een eerder gedane me-
dedelmg van de zijde van de organisatoren
van de hedenavond m Zomerlust te houden
circuit-manifestatie, zal de opbrengst van
de entreegelden — ƒ 2,50 pp. — na af-
trek van de gemaakte onkosten ten goede
komen aan het Rode Kruis. Het panel dat
zal diskussiëren over het principebesluit
van de zandvoortse gemeenteraad het cir
cuit op te heffen, is met enkele personen
uitgebreid. De definitieve samenstelling

Tweede Kamerlid voor de vvd, de heer luidt als volgt: P. Flieringa (inspr. nu), K.
H. Wiegel, spreekt op vrijdag 2 april a.s. C. v.d. Mije (chu), W. Th. M. Kok (azb),
in het Gemeenschapshuis over het thema: |. Aukema (pvda), R. A. van As (kvp) en

cijfers van opgeloste gevallen geven; de pro- CUIT- RFQTTmRri'PRQRn'Nrn 'Temidden van de politieke chaos: uw eens- J. G. Wijnbeek (d'66), zullen het besluit
blemen vergen veel tijd, kunnen schijnbaar Om 11 uur begint de prestatie-loop over f>EiOL\JURiJCiROD\ji^ij gezinde vvd'. De bijeenkomst, die plaats- van de gemeenteraad verdedigen en zono-
opgelost na geruime tijd weer opduiken. 1 ronde (4,2 km), speciaal voor de jeugd Hedenavond belegt de Zandvoortse Bestuur- vindt, in het kader van de a.s. Kamerver- dig nader toelichten.

Een subwerkgroep Minderjarigen beraadt tot 14 jaar, minder geoefenden en vetera- dersbond de algemene ledenvergadering '71 kiezingen, is georganiseerd door de afd. J. J. pas (btv), J. P. Joustra (vvd), B
zich over een jeugdopvangprojekt. nen. in het Gemeenschapshuis. Van de periodiek Zandvoort van de vvd in samenwerking met Th. Hugenholtz (circuit-direkteur) en H. C

Minderjarigen denkt ook in de richting -ne mppr opopfpnd? Inner-; hpninnpn om af^^ende bestuursleden, de heren A. de afd. Bennebroek en begint om 20 uur. Jongsma (lid aktiekomité voor het behoud
van „alternatieve rapporten"' belangrijk in 11 45 uur aan hun nrestatie en wedstrHd- Kerkman, H. Ha derman en mevr. Van Duijn- van net circuit), zullen pleiten voor de
kinderbeschermingsgevallen. |OOp over 2 ronden (8,4 km). Beide lopen ^lPA^r

 Iaatst9enoemde Zlch niet WATERGETIJDEN handhaving van de racebaan Voorzitter van
De werkgroep Drugs kwam bij deze werk- zu||en ongetwijfeld weer een spektakulair meer beschlkbaar- Hw LW Hw LW strand het panel is de heer E. van Tetterode, voor-

groep. Het bleek dat andere problemen en kleurriik schouwsnel ooleveren u -ju zi*ter van de vvd, afd. Zandvoort.
vaak tot excessief druggebruik leiden. Re- e n K e^' lK scnoUwspei opleveren. ROND VAN BETAARDEN maart «« .„ .~ ~ ̂  „„ ï̂jd,5"I De bijeenkomst begint om 20.00 uur met
lease beperkt zich tot voorlichtina OD het Zl'- die de lo°P volbrengen, ontvangen ouiMJ VA1> £SJij/V/\RUJiJ.> 28 '"" "" 4" • "> - " •«««« •• ««
MMCB PCMoksJa). Em buit9endiPenst'' een herinneringsvaantje, terwijl voor de VERZORGT BUSTOCHT 29
houdt zich op in jongerencentra en meldt !ers

n
ta.?nkorïend?.n,,Jn de d'Yerse kfteforje' De afd. Zandvoort van de Algemene Bond 3°

Problemen. f" P j»»" 'l̂ '̂ ar wrdeni fleste W. die van _Bejaarden organiseert voor_ leden en 31

LW HW LW strand
berijdbaar

2'™ !^S? ?o'30 «SS"!1«2 een"'inïeidTng"doör''de"heer" Hugenholtz"en
0.30 17.22 3.- 9-00-5.00 de vertoning van enkele racefilms. De dis-
\'— !n'2I \. <« «S'!e22 kussie van het panel start na afloop van de

6.29 2.- 18.55 14.— 10.30-16.30 f,|mvoorstelling om plm. 21.30 uur. Zij, die

5.01

fiwtsiv.inwii. r» i| i .. «i A. j j v a i l W C j c i a i U c l I U I yalllöCCI l VUUI ICUCII Cll . .» i i i i i i vwwio ic i i iuywi i i i y i iu . £ . i . * j w w u i . «- i j .w-

Het aantal aanvragen voor zwangerschaps- "a '*n°?.P zulle" worden uitgereikt door de niet.|eden op zaterdag 27 april a.s. een aJ,ri1 , ,, 0 0„ ,„,„ ._ <<n„, ,0n uitsluitend belangstelling voor het optreden
onderbreking bleef hetzelfde. Release zoekt heer Hllbers. direkteur van de vvv. bustocht naar de bloeiende Betuwe. De ver- 1 7-17 2-30 j,9-48. \5-~ U'22" I'2S van het Panel hebben, behoeven geen en-
de oorzaak hiervan in onvoldoende bekend- Inschrijving is nog mogelijk in het Sport- trektijd is vastgesteld op 9 uur bij het Huis 2

heid van de mensen met dit terrein van de hal-restaurant en bovendien zondagmorgen in de Duinen aan de Herman Heijermans-
hulpverlening. Een kwestie van ,,de weg we- aan de kassa s van het circuit.

,
8.13 3.30 20.51 16.— 12.00-18.30 trée te betalen, maar worden verzocht een
9.22 4.30 22.08 17.— 13.30-20.00 vrijwillige bijdrage aan het Rode Kruis te

weg. Samengesteld door P. van der Mije Kczn schenken.
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In tal van legenden spelen planten een
hoofdrol. Het groen van de palmtak, gewijd
in processies ter herdenking aan de intocht
van Jezus in Jerusalem, maar ook het Le-
lietje van Dalen, opgedragen aan de Ger-
maanse godin Ostara — om de christelijke
en heidense oorsprong van het paasfeest
te noemen — hebben elk hun eigen specla-
Ie betekenis. Van oudsher zijn de palmen
met hun hoge slanke onvertakte stammen,
met waaiervormige bladeren het symbool
van de overwinning van de vrede, het kiel-
ne Lelietje van Dalen brengt als echte len-
tebode geluk in de liefde.

Palmzondag of heel toepasselijk ook wel
Groenzondag genoemd heeft zijn naam door
de eeuwen heen eer aan gedaan, want de
groene tak is hét symbool van het nieuwe
leven, van prille zuiverheid, vol belofte voor
de toekomst.

Er zijn veel legenden en verhalen, waarin
planten een rol spelen, zoals een over Ma-
ria, die onder de hazelaar schuilde; de jene-
verstruik, die haar schaduw bood, en de ro-
de bosbes, een geschenk van de armen aan
Maria. Aan de hazelaarstak, gesneden in de
nacht van goede vrijdag, worden geheimzin-
nige krachten toegekend. Wel moet er een
zegenformule bij worden uitgesproken en
moet men zijn gezicht naar het oosten ge-
wend houden. Een brand is te stuiten door
met een hazelaarstak een cirkel te trekken
en daarbinnen bepaalde letters en figuren
te tekenen.

Andere planten, zoals de wijnruit, een
plant, die in Galilêa groeit, beschermt tegen
het 'boze 009'. De Arabieren behoeden olij-
ven voor bederf, door takjes wijnruit bij de
olijven in de stenen kruiken te doen. Rond-
trekkende zigeuners zouden Mohammed,
toen hij ziek was met wijnruit hebben ge-
nezen.

Salie, een plant met een even zilverachtig
blad als dat van de olijfboom, groeit in het
wild in de heuvels van het Heilige Land. De
Arabische naam is Mirriama, en de He-
breeuwse eveneens. Salie groeit in dichte
bossen. Men trekt er versterkende thee van.
De Rozemarijnbloempjes zouden helder wit
zijn geweest, vóór Maria haar kleren en die
van Jezus er op had gedroogd. Daarna zou-
den ze pas die hemelsblauwe kleur hebben
gekregen.

Een plant, die met wrede scherpe door-
nen z'n bessen beschermt is de Christus-
doorn. De naam is ontstaan, omdat men
aanneemt, dat de doornenkroon van deze
plant was gemaakt.

Een kruid, dat zowel bij begrafenissen als
bruiloften werd gebruikt, het Basielkruid,
zou rond het graf van Jezus hebben ge-
groeid. Aan dit kruid kent men een bescher-
mende werking toe. De kruisvaarders droe-
den ter beschutting tegen allerlei gevaren
takjes mee in hun helmen.

Een „eersteling" onder de planten, de
Primula is een van de weinige plantjes, die
de naam .paasbloem' heeft. De naam ,sleu-
telbloem' heeft de plant te danken aan het
feit, dat de bloem ontstaan zou zijn op de
plaats waar Petrus de sleutels van de hè-
meipoort had laten vallen.

In een skandinavische sage komt de
steeds wisselende heerschappij van dan
weer licht over de duisternis, en omgekeerd
tot uiting. Een klein woekerplantje, de mare-

aan zet...
Onderstaande partij is bijna geheel theorie.
Beide spelers volgen een bekende variant
uit het Spaans, dan brengt Zwart op de
16e zet met een nieuwtje een pionoffer, dat
door Wit wordt aangenomen. Luttele zetten
later is het uitl Een belangrijke bijdrage tot
de theorie.

Tzechkovsky-Korchnoi — Sochl 1970

1. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. Lf1-
b5, a7-a6, 4. Lb5-a4, Pg8-f6, 5. 0-0, Lf8-
e7, 6. Tfl-el, b7-b5, 7. La4-b3, d7-d6, 8.
c2-c3, O—0. 9. d2-d4 ('Normaal' is 9. h3.
Van tijd tot tijd zien we de ambitieuze
tekstzet opduiken, waarmee Wit probeert te
bewijzen dat hij Lg4 helemaal niet hoeft te
verhinderen) 9. ...Lc8-g4, 10. Lc1-e3, e5 x
d4, 11. c3xd4, Pc6-a5, 12. Lb3-c2, c7-c5
(Vroeger speelde men hier 12. ...Pc4, 13.
Lel, c5, maar na 14. b3 staat Wit waar-
schijnlijk toch wel iets beter. Een bekend
voorbeeld is Fischer-Korchnoi, Stockholm
1962. De tekstzet werd het eerst door

Keres gespeeld) 13. Pb1-d2 (Leidt tot
niets. De Rus Chasin heeft hier 13. b3
aanbevolen, maar die zet werd nog niet aan
de praktijk getoetst in zijn fameuze boek
heeft Fischer opgemerkt, dat 13. dc5:, dc5:,
14. Pbd2 de enige poging lijkt om iets te
bereiken. Deze suggestie werd gevolgd in
een recente partij Gulko-Podgajetz, tourrtooi
voor jonge Russische meesters, Wilnus '71,
waarin Wit na 14. ...Pc6, 15. Tel, Pd7, 16.
h3, Le6, 17. Pb3! inderdaad tot gunstig
spel kwam) 13. ...c5xd4, 14. Le3 x d4,
Pa5-c6, 15. Ld4-e3, d6-d5l, 16. e4 x d5,

Zie diagram

tak is het enige levende wezen, dat niet
heeft beloofd de zonnegod Baldur, geen
kwaad te doen. De jaloerse god van het
vuur komt dat echter te weten en maakt er
handig gebruik van. De duisternis was aan
de winnende hand. De dood van Baldur
wordt in de sage gewroken en de overwin-
ning van het licht is duidelijk. De maretak
is ook het middel om huis en hof te be-
schermen en de inwoners voor ziekte en on-
geval te behoeden. Het bijgeloof ging nog
verder. Men vatte de besjes van de maretak
in zilver en maakte er paternosters van. Op
die manier kon men zich beschermen tegen
allerlei kwade invloeden.

De vijgeboom, volgens de bijbel door
Christus vervloekt, verdorde. Het dode hout
is waardeloos, het is zelfs niet als brand-
hout te gebruiken, omdat het heel erg rookt.

Het hout zou alleen gebruikt kunnen wor-
den op Walmenzondag, als rokende fakkel,
waarmee men onder oe vruchtbomen door-
liep, opdat er meer vruchten aan zouden
groeien. Het licht ontvlambare winterbed-
stro zou weer worden aangestoken.

De reinigende lente-vreugdevuren zouden
branden en zo zou de vijgeboom, eens ver-
vloekt omdat er geen vruchten aan de boom
waren, de illusie kunnen hebben, toch nog
te hebben bijgedragen aan de bestendiging
van de kringloop, waarin de lente als een in
kwarslag draaiend vuurtorenlicht de verwar-
mende stralen over de aarde werpt, ieder
seizoen opnieuw.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

• Dus actueel

• Objectief-kritisch

• Vajste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-

ste deel van het Zandvoortse

publiek.

Ook door U?

Zo niet:

Abonneert U dan NU!

De Zandvoortse Courant

Telefoon 2135

Geboren: Martinus Florentius Gerardus,
z.v. C. P. van Dam en M. P. Vossen; Moni-
que, d.v. M. D. Halderman en J. J. Vossen.
Overleden: Hendrika Johanna Hoogerbrug-

ge, oud 94 jaar, geh. gew. met C. A. van
der Loo.

Ondertrouwd: Bernardus George Slieker
en Petra Mary Looijer; Martinus Nijhof en
Marretje Helena Lourensa Wilhelmina Meu-
leman; Willy Duwel en Eleonora Feberwee;
Richard Bruijnzeel en Myrna Hooglander;
Robert Frans van Esveld en Christina Pe-
tronella Veenhuijsen.

Gehuwd: Jacobus Mattheus Petrus van
Eijk en Yyonne Jozefa Maria Schoorl; Ru-
ben Matthijs Kost en Claudia Inez Ruhling;
Richard Edouard Mulder en Maria Zwager.

Overleden buiten de gemeente: Petrus
Schijff, oud 71 jaar, geh. met W. van Dui-
venboden; Clazina Alida Vendrik, oud 77
jaar, geh. gew. met J. Eland.

mensen en zaken
bezoek
Er was weer aanleiding voor een avondje
aan de Prinsengracht, 't Was lang geleden
dat vader bij z'n dochter in het knusse
grachtenhuis was. Het moest eenvoudig ge-
beuren!

De binnenstad van Amsterdam gonsde in
het spitsuur van geluiden. Taxi's baanden
zicht .brutaal klaksonerend, een weg door
het bizarre verkeer, trams reden bolderend
over de grachten-bruggen. Het wijkende
daglicht in de vensters had iets tweeslach-
tigs, deels onverbiddelijk de nacht aankon-
digend, deels weemoedig en dromerig aar-
zelend om afscheid te nemen.

Zo hartverscheurend mooi had vader de-
ze verbijsterende stad nog nooit gezien.
Amsterdam is net als de zee: altijd anders,
rustig en rusteloos, dreigend en innemend!
En vader voelde het weer over zich ko-
men: dat ondefinieerbare gevoel van stille
tevredenheid, eigenlijk een intens geluksge-
voel.

Hoe zou ze 't maken? Hoe zou zijn
schoonzoon 't maken? De kinderen zagen
er eindeloos gelukkig uit. Dat was het ant-
woord op vaders onuitgesproken vraag. De
kamer, waarin zij wonen, weerspiegelde hun
geluk en hun erudite stijl. Een eiland van
goede smaak.

Het drietal wisselde stemmingen en ge-
dachten uit. Er was een voortdurende min-
zame aandacht voor elkaar, die zich open-
baarde in een verrukkelijke konvérsatie, vol
geestigheid en ook wel ernst.

De sherry was goed, de sigaren van Will
waren juwelen van geurigheid en de sfeer
in die heerlijke lage kamer van het grach-
tenhuis kreeg een heel bijzonder aksent.

Het etentje, dat Annelies in haar Mont-
Martre-keukentje had ontworpen, getuigde
van haar kulinaire bekwaamheden.

De avond was nel om. Te snel. Zulke
uren, waarin je de verbondenheid van men-
sen, die van elkaar houden, kunt puren,
zijn ongelooflijk kostbaar. Je zou ze willen
vasthouden, omdat er iets in je zou kunnen
breken als je ze loslaat!

De beide kinderen brachten vader naar
beneden. Op het typerende stoepje met het
zwart ijzeren hekje,- werd hartelijk en om-
stadig afscheid genomen.

Even later sprintte vader, zoals gebrul-
kelijk, de Prinsengracht af, naar de tram-
halte op de brug. Daar stond hij, licht hij-
gend en met roffeleftd-kloppend hart op de
tram te wachten. Hij glimlachte, 't Was
goed geweest. MOMUS

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

W1JKZUSTER:
Zaterdag 27 en zondag 28 maart:
Zr. A. v.d. Linde, Gasthuishofje 27. tel. 2791

APOTHEEK:
27 maart—2 april:
APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,

telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK. Kerkplein
Zondag 28 maart:
Kerk:

10,30 uur: jeugddienst, ds. G. J, Rijks,
Santpoort.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. J. Borghardt, Haarlem.

Jeugdkapel:
10.30 uur: dhr. A. J. Weermeijer, m.m.v.
de Sea Side Gospelgroep.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag .28 maart:

10.30 uur: drs. T. v.d. Stap, r.k. stud.
pastor, Amsterdam. Thema: 'Homo-sek-
sualiteit'.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 28 maart:
10 en 19 uur: drs. J. Vlaardingerbroek,
uit Ermelo.

ST. AGATHA

Zaterdag 27 maart:
19.30 uur: kapelaan F. KuttschrQtter.

Zondag 28 maart:
9.30 uur: pastoor Kaandorp, m.m.v. kan-
tor-organist.
11.30 uur: kapelaan F. Kuttschrütter,
m.m.v. dames- en herenkoor, dat meer-
stemmig latijn zingt.
19 uur: Vasten-meditatie.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Vrijdag 26 maart:
19.30 uur: Offervrijdag.

Zondag 28 maart:
8.30 uur: kapelaan F. Kuttschrütter.
11 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v. het
zandvoorts jongerenkoor.

" Binnenkort"
ietstevieren?

voor goed verzorgde
RECEPTIES en DINERS

in sfeervolle omgeving naar
"HET HOGE DUIN"

FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving
Heden overleed na een kortstondige
ziekte mijn lieve zorgzame man, va-
der, groot- en overgrootvader

CORNELIS WEBER

op de leeftijd van 80 jaar.

A. Weber-Schaap
L. den Adel-Weber
D. den Adel

Zaltbommel: C. Weber
Zandvoort: A. M. Weber

H. Weber
F. Weber-Schaap
Klein- en achter-
kleinkinderen

Zandvoort, 25 maart 1971
Kleine Krocht 7

De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers Zijlweg 63 te Haar-
lem. Gelegenheid tot bezoek van
14.00 uur tot 15.30 uur en van
19.00 uur tot 19.30 uur, uitgezon-
derd zaterdagavond en zondagavond.
De teraardebestelling zal plaatsvin-
den maandag 29 maart om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Liever geen bezoek aan huis.

Dankbetuiging
Voor de deelneming welke wij mochten on-
dervinden bij het overlijden van onze lieve
man, vader en grootvader

P. SCHIJFF
betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
W. Schijff-van Duivenboden

Zandvoort, maart 1971
Pakveldstraat 9

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Wethouder B. Rudenko (publieke werken,
grond- en woningbedrijf) is verhinderd vrij-
dag 2 april a.s. spreekuur te houden.

a b c ö e f g b

16. ...Pf6xd5l )De nieuwe zet! De theorie
geeft slechts 16. ...Pb4 aan, waarna Zwart
pion d5 terugwint en een snelle remise in
het verschiet ligt. De tekstzet lijkt slecht,
omdat Wit nu een pion kan winnen) 17.
Lc2 x h7+? (Hapt in het aas. De Rus
Schamkovitsch heeft aangegeven, dat 17.
Dbll, Pf6, 18. Le4! beter is) 17. ...Kg8xh7,
18. Dd1-c2+, Kh7-g8, 19. Dc2 x c6, Le7-b4!
(Moordend! De witte stukken blijken potse-
ling zeer slecht te staan. De dreiging is
uiteraard Lf3:... Op 20. Pe5 wit 20. ...Tc8,
21. Da6:, Pe3, 22. Te3:, Dd2: enz. en op
20. Tedl volgt winnend 20. ...Pe3:, 21.
fe3:, Ld2:, 22. Td3:, Lf3:! enz. Ook wat Wit
in de partij probeert, helpt niet) 20. Le3-g5,
f7-f6, 21. Te1-e4, Ta8-c8l, 22. Dc6xa6,
Dd8-d7) Hoofddreiging: Ta8!) 23. Pf3-d4,
f6xg5, 24. Pd2-b3, Tc8-c4, 25. f2-f3, Pd5-
f6 en Wit gaf op.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28,'Haarlem.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
PROGRAMMA
Zaterdag 27 en zondag 28 maart:

14 DSB—TZB 14.30 u.
16 Velsen 3-TZB 2 12 u.
60 Schoten 6-TZB 3 12 u.
82 Waterloo 5-TZB 4 12 u.
97 THB 6-TZB 6 12 u.

115 DIO 8-TZB 7 12 u.
118 TZB 8—Concordia 8 12 u.
119 TZB 9-DEM 12 12 u.

Toernooi in Beverwijk
Junioren A 1 i 11 u.

Junioren A:
145 TZB 2—TYBB 3 14.30 u.
Junioren B:
70 TZB 1-Schoten 2 15.15 u.
91 Kennennerland 3—TZB 2 15.15 u.

Junioren C:
116 TZB 1-RCH 3 15.15 u.
143 Terrasvogels 4—TZB 2 14 u.
Pupillen A:
150 Geel Wit 1-TZB 1 11 u.
167 TZB 2-HFC 3 11.30 u.
Pupillen B:
196 TZB a-DSOV a 11.30 u.
215;TZB b-OG c 10.30 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Wedstrijdprogramma
Zondag 28 maart:

Stormvogels-Zandvoortm. 14.30 u.
Purmerstijn 2-Zandvoortm. 2 10 u.
Zandvoortm. 3-ZSGO 2 12.30 u.

.18. Zandvoortm. 4-SVY 2 9.45 u.
251 Zandvoortm. 5-DSK 2 9.45 u.
28j G. Wit 2-Zandvoortm. 6 12 u.
62.' HFC 7-Zandvoortm. 8 9.45 u.
75. Beverwijk 6-Zandvoortm. 10 uitg.
86. Zandvoortm. 11-KIC 8 12 u.

Zaterdag 27 maart:
2. HillegomIZandvoortm. 16 u.

22. Zandvoortm. 3-KIC 3 15.15 u.
B-junioren:
57. Zandvoortm. 1-DCO 1 14 u.
65. VVH 1-Zandvoortm. 2 15.15 u.

C-junioren:
145. Schalkwijk 3-Zandvoortm. 6 14 u.
A-pupillen:
157. Zandvoortm. 2-SHS 1 11.30 u.
179. DCO 6-Zandvoortm. 6 11 u.
183. Bloemend. 6-Zandvoartm. 7 11 u.
B-pupillen:
190. Bloemend. a-Zandvoortm. a 12 u.
206. Zandvoortm. c-HBC c 11.30 u.
209. Schalkwijk e-Zandvoortm. d 11 u.
217. THB b-Zandvoortm. f 10 u.

programma
paasvoetbal
scholieren
WOENSDAG 7 APRIL
Poule l
Veld West, 2.00-2.30 uur:

H. Schaftschool—Beatrixschool II (A)
Veld West, 2.35-3.05 uur:

Beatrixschool l—v. Eeghenschool (B)
Veld West, 3.15-3.45 uur:

Verliezer A—Verliezer B
Veld West, 3.50-4.20 uur:

Winnaar A—Winnaar B

Poule II
Veld Midden. 2.15-2.45 uur:

Mariaschool—Plesmanschool
Veld Midden. 3.00-3.30 uur:

Mariaschool—v. Heuven Goedhartschool
Veld Midden, 3.45-4.15 uur: <

Plesmanschool—v. H. Goedhartschoolf
Poule III
Veld Oost, 2.00-2.30 uur:

Wilhelminaschool—Aerdenhsv.
Veld Oost, 2.45-3.15 uur:

Wilhelminaschool-Julianaschool
Veld Oost, 3.30-4.00 uur:

Aerdenhsv.—Julianaschool

ZATERDAG 10 APRIL
Veld West, 9.00-9.30 uur:

Winnaar poule l—Winnaar poule II
Veld West, 9.45-10.15 uur:

Winnaar poule l—Winnaar poule III
Veld West, 10.30-11.00 uur:'

Winnaar poule II-Winnaar poule III

Veld Midden, 9.15-9.45 uur:
No. 2 poule l—No. 2 poule II

Veld Midden, 10.00-10.30 uur:
No. 2 poule l—No. 2 poule III

Veld Midden, 10.45-11.15 uur:
No. 2 poule II—No. 2 poule III

Veld Oost, 9.00-9.30 uur:
No. 3 poule l—No. 3 poule II (A)

Veld Oost, 9.45-10.15 uur:
No. 3 poule III—No. 4 poule l (B)

Veld Oost, 10.30-11.00 uur:
Winnaar A—Winnaar B

Veld Oost, 11.05-11.35 uur:
Verliezer A—Verliezer B

Het wedstrijdreglement vermeldt dat de
no.'s l van elke poule spelen om de eerste,
tweede en derde plaats; de no.'s II van el-
ke poule spelen om de vierde, vijfde en zes-
de plaats en de no.'s III-IV van elke poule
spelen om de zevende t/m de tiende plaats.

Bij gelijk spel eindigen in een poule be-
slist het doelgemiddelde. Is dit ook gelijk,
dan volgt een beslissingswedstrijd, even-
tueel gevolgd door het nemen van straf-
schoppen.

Direkt na afloop van het toernooi zal de
prijsuitreiking plaatsvinden.

gezellige > •v».,V/';y
ZALENAKKOMMODAfrlÉ:
voor 20 tot 200;pefl|bhe;n
FEESTELIJKE .ÖlNERS
voor gezelschappen r. ' .-.ï'./
vanaf 15personen ' >V.3i.''-

GEENZAALHUUR!
port - sherry -"verrriouth,;
npg'steeds . ./:-'̂ ': "' ''
en-alléén bij ons slechts

hotel - café - restaurant

HET HOGE DUIN
WIJK AAN ZEE
Rijkert Aertszweg 50
tel. 02517-322

L* va n het Dirk van den Broek-concernj

ledenvergadering
„HET G R O E N E K R U I S "

(Afd. Zandvoort)

te houden op 2 APRIL in het Ge-
meenschapshuis, aanvang 20.00 uur.

A G E N D A
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van

10 december 1970
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag sekretaris
6. Verslag kaskommissie
7. Behandeling voorstellen tot wij-

ziging ontwerp statuten en huis-
houdelijk reglement.

8. Verkiezing nieuw bestuurslid, af-
tredend is mevr. Dees (niet her-
kiesbaar)

9. Mededelingen inzake wijkgebouw
10. Voorstel voor de algemene ver-

gadering i.z. centrale ledenadmi-
nistratie

11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweo 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A U U W D R U K W E R K I

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043. 3044. 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-'

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5. Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn„
Badhuisolein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

straatwea 122. Haarlem
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P.
.Zandvoort. tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 6631
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING,

Administratie van onroerend goed eri
«ssurantlèn.

Neem uw brood, koek, '
beschuit en biscuit '
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

..Zandvoort"
Shell Quick Service
All! Risk verhuur.

Snelle! reparatie Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.



een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

Voor eerste kwaliteit
, en sportieve prijzen

II K£ E lt' S

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA VOORDELIG:
75O gram varkensfrikando
7SO gram varkensrollade

7.28
7.28

van de lende, heerlijk gekruid

S.68
M A G E R

5OO gram door r. varkenslappen $.38
ZONDER BEEN

75O gram hamiaj$j$em

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEaRBflNG
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023-242830

garage te huur*
op SCHELP-KOMPLEKS, ƒ44,- per maand.

Te bevragen: tel. 02507-7693.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4766

Doo nat zelf afdeling
Vort • Glas - B«hang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasaufomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem,
"elefoon C023) 320423.

Heerlijke
leverworst
250 gram

98 ct&nt

RUNDERTONGEN
500 gram

3.50

KALFSTONGEN

500 gram

3.5O

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
110 gr. echte boeren-

worst, samen 1,29

Hebt u een salarisrekening?

• U krijgt meer rente van uw geld.
U spaart automatisch.

U kunt al meedoen met ƒ25.-per maand.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
»v

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

' i .

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

DUREX
CONDOOMS
Uiterlijk tot 4 april verdient
u f 4,50 of ƒ 6,— door te
profiteren van onze

SPECIALE
AANBIEDING

Bij 6 pakjes Durex (18st.)
Gossamer of Fetherlite

6 stuks GRATIS !
in Zandvoort uitsluitend bij:

DINSDAGS:
750 gram pracht
runderlappen

2 stuks Filet Americain 1,78

200 gr. vleessaiade 0,98

150 gr. lever 1,29

150 gr. pekelvlees 1,29

150 gr. gebr. rosbief 1,69

150 gr. gefcy. frikando 1,69
150 gr. achterham 1,69

150 gr. leverkaas 0,99

150 gr. cervelaatworst 0,99

150 gr. boterh.worst 0,84
150 gr. saks 0,84

WOENSDAGS:
500 gr. heerlijk
vleesgehakt 2,18
met zakje vleeskruiden

Slavinken
Frikandellen
Hamburgers
van 55 et. 35 G.

p.stuk

DONDERDAGS:

500 gram
schouderkarbonade ....2,98

250 gr. tartaar 2,13

250 gr. rauwe lever ....0,98

1 kg. doorregen
runderlappen 5,98

500 gr. malse rosbief 5,78
500 gr. lende 6,48
500 gr. haasfilet ....' 5,78
500 gr. fijne riblappen 4,38

Kwaliteitsvlees is niet alleen
malser, maar smaakt ook
lekkerder!!

500 gr. haaskarbonade ....4,58
500 gr. ribkarbonade 4,48
Héél malse BIEFSTUK,
1,50 per 100 gram.

Wij hebben alles voor uw
hond en poes:
HART. PENS, LEVER,
KOPVLEES, UIER, enz., enz.

INSTALLATIE B U R E A U

Centrale verwarming
\i

. s ~
Dr. C. Jl. Gërkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603 .

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.

Buureweg 7, (bij de Kerk-
straat).

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeur fraai uil-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het- bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor f 595,-; of
l x ƒ 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Gevr.: meisje als hulp in de
huish. in gezin met 2 kleine
kinderen, 2Va dag p.w.,
resp. 5 ocht. evt. de midda-

=gen op kantoor voor lichte
kantoorwerk. Mevr. Bijlsma,
Westerparkstr. 17, tel. 4442

Te koop gevr.: beleggings-
-huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Te koop: NSU Prinz, nov. Te koop aangeb.: 2 faut.,
'67, lichte schade, prijs: i.pr.st., prijs ƒ 75,-. Te be-
ƒ 1300,-. Kostverlorenstraat vragen: tel. 4370.
85, tel. 4460.

Ga veel nieuws en
gezelligs beleven op de

grootste (consumentenbeurs
van Nederland

Gratis lekkere proefjes l Hobbyhof voor hem l De Finse sauna
Wonen in uw stijl l Interieur/Exterieur adviescentrum !

De nieuwste f leur-en-kleur keukens l Honderd-en-één demonstraties
Collage competitie l Anders-dan-anders receptenrepertoïre

Spiegeltje aan de wand ̂  Attractief, modetheater .
* Mini & maxi vakanties ! Vrouw en herscholing

Plus ontelbare attracties
Voor haar en voor hem. •
Voor al wie van gezellig- ^ ,_-_
heid houdt, lekker vrij M
wil rondneuzen en graag
het allernieuwste ziet.-
De beurs is boordevol
vertier en plezier-voor-
iedereen. De beurs is
dagelijks geopend van
10-5 en van 7-10.30 uur. «-ps

• •» '̂ * •,

Breng uw lakens
: gewassen

en gestreken
goedkoper
dan bij U f huis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Ue echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord.
RU met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Meisje,' 21 jaar, b.z.a. als
hulp i.d. huish. in gezellig
gezin voor halve dagen. Br.

•<ond. nr. 2303 bur. Zandv.
^Courant. ' ' ' '

Te koop aangeb.: prima sta-
pelbed +• matrassen ƒ 75,-;
tevens een mini-Trix baan.
Telefoon 4984.

Gevr. tuinman. Br. ond. nr.
2305 bur. Zvt. Crt.

KOZIJNEN, enz. Goedkope
aanb. nw. kozijnen, deuren,
enz., nw. vloerdelen a 700
p.m2 excl. Grote partijen
sloophout. Waterdrinker,
Baanstr. 61-63b, tel. 24893,
Beverwijk.

Te koop aangeb.: uitneemb.
theewagen, event. liftboy
ƒ 35,-; witte radio ƒ 60,-;
Slee-stofzuiger, ƒ 12,50.
Van Lennepweg 93zw.

Gevr.: werkster van 8-12 uur'
5 dgn. p.w. en meisje voor
de zondag voor de afwas.
Lunchroom Berkhout,1 Kerk-
str. 17, Zandv., tel. 3273.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2138

Huish. hulp gevr. 1 a 2
ocht. p.w. Tel. 023-242830.

2 meisjes van 15-jaar bie-
den zich aan voor bijverd.,
bijv. autowassen of kinder-
oppassen. Tel. 5890.

Moderne pruik te koop.
Prijs n.o.e.t.k. Br. ond. nr.
2304 bur. Zvt. Crt.

Klein schildersbedrijf kan
nog werk aannemen voor
buiten of binnen. Vraag vrij-
blijvend prijsopgaaf!
Tel. 023-315312.

Te koop aangeb.: woonhuis,
binnenkort leeg te aanv.
Genestetstr. 3. W. H. Jan-

Te koop aangeb.: onder-
schuifbedden. Te bevragen:
Kostverlorenstr. 37 boven.

Te koop aangeb.: grote par-
kietenkooi m. mooie gras-
parkiet, kompl. f 25,-. Tel.
4050.

Te koop: VW 1200, bouwj.
'61 en prachtige slaapbank
met dekenla. Te bevr. Burg.
v. Alphenstraat 15a.

G E V R A A G D : van 9 april tot 12 april:

kamers met ontbijt
Aanmelden: Reisbureau KERKMAN, telefoon 2560

Voor tenminste 2 maanden zoeken wij voor direkt:
EEN BESCHAAFDE ZELFSTANDIGE

HUISHOUDELIJKE HULP
van maandag t/m vrijdag van 9-5 uur (evt. te wij-
zigen in onderling overleg).

Modern vrijstaand huis, voorzien van alle comfort,
2 schoolgaande kinderen.

Genegen goed salaris te betalen. Eventueel langer
dienstverband mogelijk.

Fam. Mik, Mr. Troelstrastraat 27, tel. 4129.

LADY'S SHOP BENTVELD
Bij stoplichten

garage Flinterman
Zandvoortselaan 371
Telefoon 24 23 13
Bentveld

p r e s e n t e e r t
nu reeds haar nieuwe

VOORJAARSKOLLEKTIE
O Internationale damesmode voor jong en oud

(ook grote maten)

-Zondags <alleen van 10-5.
Toegangsprijs f 3,50,

inclusief alle belastingen.
Reductie voor kinderen

tot14Jaarenvoorgroe-
ï'tfen vfcn meer dan 25
'personen. Kleutercrèche

gratis. Gereduceerde
reis/entrée-biljetten aan
140 NS-stations. Ruime

parkeerterreinen vlakbij.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638

Wondermooie geschenken voor talloze bezoeksters van de
*"'"• r 26Pltttemationale »• <

26maarttym4aprill Rai-Amsterdam

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u'over. -
Inl,: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Te koop aang.: Aristo c.v.
,gasmoeder haard, 28000
ck., 5 mnd. gebrand, van
ƒ 1545,- voor ƒ550,-. Tel.
5110.

'Te huur aangeb. v.a. 1 april:
.kleine zit-slp.k. met balkon.
Tel. 4801.

Te'koop antiek bureau staal-
tje au pair stijl, zeer mooie
qud-Holl. kaptafel met stall
+ 4 ant. eetstoelen. Te be-
vragen elke dag na 6 uur,
Keesomstraat 277.

Te koop aangeb.: 4 kompl.
Marklin treinen, z.g.a.n. m.
alle toebehoren, ƒ 450,-.
S. Seitsma, Brederodestr.
19, tel. '3705.

Mevr. Siemons, boul. Pau-
• lus Loot 93, vraagt zelfst.
jmeisje voor de huish. Geb.:
hoogl oon. Tel. 3307.

JongemaH, 23 jakr, zoekt
een leuk johg meisje van '
21 jr. voor het uitgaan in
de weekends en vakanties.
Br. m. f. wórden alleen be-
antw. Br. ond. nr. 2302 bu-
reau' Zvt. Crt.

Jong echtp. ziekt klein ge-
zellig hotelbedrijf in Zandv.
Tel. 070-600127.

.Gevr. voor onmiddellijk:
igetn. flat of apartement,
liefst centr. Zandv. voor mi-
nimum periode van 6 mnd.
J. A. Koates, p/a flat ser-
vice, Postbus 81, Zandv.
Tel. overdag: 020-152366.

attentie
Hondentrimster mevr. Mir-
jam Hoogoboom-Bouberg
Wilson tot 6 april alleen te
bereiken tussen 18-20 uur,
via tel. 070-857627.

Te koop aangeb.: kinderledi-
kantje en matr.; 1 pers.
spiraal (sleemodel); Bank-
stel, i.pr.st. N. A. C. Meul-
man,, Haarlemmerstr. 74.

Bijverdienste dames'
Wij bieden u interessante
bijverdienste. Br. ond. nr.
2301 bur. Zvt. Crt.

Vakantieflats 'DE SCHELP'
voor direkt Jgevraagd:

terreinbeheerder
bekend met onderhoudswer-
ken. Jaarbetrekking. Dienst-
woning beschikbaar.
Sollicitaties te richten aan:
N.V. Mij. Verzicht, Postbus
50, Leidschendam.

AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlcssen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

me

de maaltijd in een koeltje
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een nieuwe lente een nieuw/ geluid
BRAUIM hifi stereo met de beste vormgeving. B+O apparatuur met klasse,
tuner - versterker reg.SQI f1B75— w 3OQO f 13S5—
draaitafel p.s. 5OO f "72O- » 1BQO f 564-
box per stuk I. 61O f 45O- „ 3OOO f 434-

radio peeters hifi stereo kleuren tv portables platen
haltestraat 56 passage 11 zandvoort tel. 3B1S—545S

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Knap nu uw kamer op met behang van klasse
ALLE MERKEN BEHANGSELPAPIER

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

Tennisclub ZANDVOORT
Dames, wilt u in de ochtenduren gaan tennissen?

Wij stellen dames-clubjes samen voor beginners
en gevorderden met of zonder training. Nog mo-
gelijkheden op alle weekochtenden.

Inlichtingen en aanmelding bij:
Dhr. Chr. J. Nusink, Gen. Spoorlaan 16, Aerden-
hout, tel. 023 - 240425, 's avonds 7-8 uur.

AANNEMERSBEDRIJF

Wijkhuizen & zonen
Haarlem • Dr. Schaepmanstr. 250, tel. 324176 en
320674

voor verbouwingen
en onderhoud

^Schoonheidsspecialiste - Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
( Hals- en gezichtsmassage
Elektrische ontharing

. Voor jongeren speciale acné-behandelingen
' (jeugdpuistjes)

Manicuren - Lichaamsmassage - Speciale
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Déposltalre van Binella, een produkt van
Clba A.G. - Zwitserland.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

ENORME KOLLEKTIE IN:
Vloerbedekkingen - Gordijnen • Zonwering •
Rail en roede.

Vraag vrijblijvend offerte I
Tel. 4973 Westerparkstraat 14

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

M E T I N G A N G V A N

29 maart a.s.
ts mijn apotheek verplaatst van HALTESTRAAT 8
naar:

RAADHUISPLEIN 10
(Hoek Louis Davidsstraat).
Telefoon ongewijzigd: 3185.

H. B. A. Mulder, apotheker

GROOTSE MEUBEL- EN TAPIJTENSHOW
VAN

tot ZONDAGAVOND 8 uur
met talrijke speciale aanbiedingen l !

in het CONCERTGEBOUW te Haarlem Lange

wij tonen u een enorme collectie bankstellen, slaap-
kamers, eethoeken, kleinmeubelen, salonkasten enz.

kamerbreedtapijt alle bekende merken
Desso, Bonapart, Windsor enz.

Scherpe prijzen, en nog 5% korting (contant)
uitgezonderd de speciale prijzen

LCNTRA Kennemerplein l Haarlem tel. 32OO48
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post /17.50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

emotioneel nakaarten
over opheffing circuit
In een groot landelijk avondblad werd on-
langs een lijstje gepubliceerd van onder-
werpen waarover men in ons goede vader-
land niet kan diskusslëren zonder elkaar In
de haren te vliegen. Sinds afgelopen vrij-
dag kan aan dit lijstje het circuit van Zand-
voort worden toegevoegd. Voor- en tegen-
standers van de gemeentelijke racebaan In
de noorderduinen ontrukten elkaar in Zomer-
lust de voor het panel opgestelde Interrup-
tie-mikrofoon om hun standpunt met orkaan-
kracht de zaal in te slingeren. De interrup-
tles werden begeleid door kreten van
afkeuring of het daverend ineenslaan van
de handen.

Dit laatste begon al direkt bij het voorstel-
len van de leden van het panel aan de zaal.
De namen van de raadsleden in het panel
die voor de opheffing van het circuit had-
den gestemd werden in stilte aangehoord,
maar de-raadsleden en andere panelleden
die zich voor het voortbestaan van de race-
baan hadden uitgesproken kregen een ova-
tioneel applaus van de in ruime mate aan-
wezige aanhang van het circuit.

Eén der organisatoren van deze avond,
de hr. E. H. C. Jongsma, had ons eerder
toevertrouwd er voor te zullen zorgen dat
er zoveel mogelijk circuit-suppprters in de
zaal zouden zijn en zijn inspanning was ken-
nelijk niet onbeloond gebleven. Maar hij
leek minder gelukkig met het boeh-geroep
en geschreeuw waarmee de race-enthousias-
telingen de tegenstanders van het circuit
spreekwoordelijk bekogelden. De voortref-
felijk leidende voorzitter van het panel, de
heer E. van Tetterode, gaf deze 'aggres-
sieve krachten in de sport' duidelijk te ver-
staan dat hij deze wijze van debatteren niet
zou aksepteren. 'Ik verzoek u zich sportief
te willen gedragen', zei hij vriendelijk maar
beslist.

Daar konden de circuit-gangers zich maar
moeilijk in schikken. Zij waren gekomen
om de tegenstanders van de racebaan met
forse kreten het zwijgen op te leggen en
nu mocht het niet. Voorzitter Van Tettero-
de moest- nog verscheidene keren tot rust
manen voor er een' klimaat was geschapen
waarin zowel voor- als tegenstanders van
het circuit hun vragen aan het panel kón-
den stellen. Eerst schriftelijk'en later mon-
deling.

Om de toehoorders gelegenheid te geven
stoom af te blazen, werden zij in de gele-
genheid gesteld via de mikrofoon te inter-
rumperen, een gelegenheid waarvan druk
gebruik werd gemaakt. Een run op de
spreekbuis ontstond toen panellid en voor-
stander van het circuit, de vvd-er P. Jou-
stra, verklaarde: 'dat de raad • bij het ne-
men van het principebesluit met betrekking
tot de opheffing van de racebaan onbera-
den te werk was gegaan'. De heer N.
Janssens van 'inspraak nu' won de sprint
naar de mikrofoon en ontrafelde de stel-
ling van de heer Joustra als volgt: 'Uitge-
rekend uw partij heeft een door ons inge-
diend voorstel om een kommissie in het Ie-
ven te roepen ter bestudering van het cir-
cuit-vraagstuk, getorpedeerd'. En verder:
'Nu te doen'voorkomen alsof de raad er
maar met de pet naar heeft gegooid is
pertinent onjuist en in strijd met de feiten'.

De raadsleden die voor het circuit had-
den gestemd gaven — desgevraagd —
nog eens een uiteenzetting van hun stand-
punt inzake de racebaan. Het panel- en
pvda-raadslid I. Aukema gaf een bijzonder
duidelijk resumé van zijn visie en die van
zijn partij op het circuit. 'Wij vinden om
drie redenen dat aan het plm. 100 ha cir-
cuitterrein, waarvan slechts 10 ha wordt
benut, een voor Zandvoort andere en be-
tere bestemming dient te worden gegeven.
De geluidshinder, de rekreatie en de lig-
ging van de racebaan.' Hij lichtte dit als
volgt toe: 'om de geluidshinder voor de be-
woners van noord en omgeving kunnen wij
niet heen, de ontwikkeling van het sociaal
toerisme maakt een intensief veelzijdig re-
kreatief gebruik van het circuitgebied nood-
zakelijk, in de dichtbevolkte randstad ligt
het circuit totaal verkeerd'.

Hierna citeerde de heer Aukema aan de
hand van de gemeentebegroting de inkom-
sten en uitgaven van het circuit en hij ver-
geleek deze met de opbrengsten van de
gemeentelijke kampeerterreinen. Daar ste-
ken de baten van de kampeerplaatsen, die
een veel kleiner gebied bestrijken, gunstig
bij af, konkludeerde spreker.

Dit werd bestreden door panellid en cir-
cuit-direkteur J. B. Th. Hugenholtz, die zich
bijzonder optimistisch uitliet over de op-
brengst van het circuit. Volgens hem be-
droeg de winst voor de gemeente vorig
jaar ƒ 390.000. Als je de begroting goed
leest, aldus de circuitdirekteur, kan je dit
bedrag terugvinden. Blijkbaar had geen der
raadsleden de begroting goed onder de
knie, getuige hun verbaasde gezichten. Ver-
der wees de heer Hugenholtz op de grote
publiciteitswaarde van het circuit voor Zand-
voort, nationaal en internationaal. Door het
circuit heeft Zandvoort zich als toeristen-
oord een reputatie in de wereld verworven,
aldus spreker.

Reden voor de sekretaris van rie afde-
ling Zandvoort van de pvda, de' heer K.
'Sant, de mikrofoon te grijpen en ironisch
op te merken: 'inderdaad, meneer de voor-
zitter, we struikelen hier zomers over de
Argentijnen en Eskimo's die van Zandvoorts
roem hebben gehoord'.

Van de mededeling van de circuitdirek-
teur dat de zandvoortse horecabedrijven
ook buiten de seizoenmaanden profijt trek-
ken van het circuit — volgens zijn schat--
ting zo'n ƒ 900.000 — had niemand terug.
Zelfs de vertegenwoordiger van de horeca

niet. Maar je kon de zaal horen denken:
!hoe komt het dan dat het ene hotel na
het andere in Zandvoort sluit? Waarschijn-
lijk zijn de hoteliers door de verzorging
van de vele circuitgasten overwerkt en zoe-
ken het in een minder drukke werkkring.

De heer Jongsma vroeg zich af waar het
met Zandvoort, toch al zo schaars aan at-
trakties, naar toe moet wanneer het circuit
verdwijnt. Ook zag hij een kompensatie voor
de huidige opbrengsten van de racebaan
nog niet zitten.

Panellid-circuitvoorstander Joustra vond
dat het circuit moest worden gehandhaafd,
ook al zou dit de gemeenschap geld kos-
ten. Het bezit van deze unieke ontspanning
voor vele duizenden is voor Zandvoort van
onschatbaar belang, meende hij.

Over de kansen voor een andere bestem-
ming van het circuit konden de panelleden
weinig konkreets zeggen. De kwestie wordt
momenteel bestudeerd door het kollege van
b en w. De hr. Flieringa van 'inspraak nu'
had lievsr een breed samengestelde kom-
missie gezien om alle mogelijkheden en kon-
sekwenties te bekijken. Hij achtte het prin-
cipebesluit van de raad juist en zeker niet
voorbarig. 'Ik zie het als een startpunt voor
een oplossing van dit vraagstuk', aldus de
heer Flieringa.

Toen een, der aanwezigen de door de hr.
Hugenholtz geproduceerde circuitcijfers' ge-
scherm met onkontroleerbare getallen' had
genoemd, reageerde de circuitdirekteur met
op te merken, 'dat deze cijfers afkomstig
waren van de penningmeester van Touring
Zandvoort en tevens gemeente-ontvanger'.
Vinnig vervolgde hij, 'dat men in een dis-
kussie elkanders mening dient te respekte-
ren'.

Dit laatste ontlokte een ware lawine van
interrupties uit de zaal en het panel. Men
bracht de heer Hugenholtz in herinnering
dat hij zich na het betreffende raadsbe-
sluit bijzonder denigrerend had uitgelaten
over .de zandvoortse volksvertegenwoordi-

missfap(horst)
van
vvd-er Joustra

Het dreigde vrijdagavond enkele ma-
len goed uit de hand te lopen tij-

.dens do diskussies tussen voor- en
,'tegenstanders van de gemeentelijke
racebaan in de noorderduinen. Niet
alleen de emoties onder de aanwezi-
gen in de kongreszaal van Zomerlust
laaiden hoog op, ook de leden van
het panel konden zich een enkele
keer niet beheersen.

Toen de vvd-er Joustra de chu-
wethouder Van der Mije betichtte
van een 'bekrompen christelijke
Staphorst-mentaliteit', sprong de wét-
houder woedend overeind en eiste

'jyan ide heer Joustra — die _hij een
snotneus noemde — dat hij zijn aan-
tijging terug zou nemen.
De heer Joustra, evenals de heer
Van der Mije, lidmaat van de her-
vormde kerk, verdedigde zich door te
zeggen, 'dat hij misschien te snel ge-
sprotten had'.
Later op de avond bood hij de heer
Van 'der Mije ruiterlijk zijn ekskuus
aan. Deze nam toen, op verzoek van
de panel-voorzitter, zijn 'snotneus' te-
rug. Daarmee was dit incident tussen
de mannebroeders en koalitlepartners
in b en w gesloten.

Foto: Frans Nieuwenburg

ging. Hij ,had dit besluit 'dom' en een
'dwaasheid' genoemd.

'En ik 'blijf daarbij', repliceerde de niet
in het minst geschrokken heer Hugenholtz,
'want ik vind het een domme en dwaze
beslissing een dergelijk projekt zonder
meer te laten vallen'.

De laatste vraag van de avond was voor
de promotor van het aktiekomité voor het
behoud van het circuit, de hr. A. A. Rose-
laar. 'Zijn de raadsleden die voor de ophef-
fing van het circuit hebben gestemd bereid
om op hun besluit terug te komen?'
De. raadsleden waren hiertoe niet bereid.

Even voor het moment dat voorzitter'Van
Tetterode de bijeenkomst afsloot, sprak de
heer J. G. Wijnbeek van d'66 zijn waarde-
ring uit voor het besluit van het aktiekomi-
té om het overschot uit de entreegelden
ter beschikking te stellen van het Rode
Kruis. Gezien het onderwerp van deze avond
vond hij dat 'een veelbetekenend gebaar'.
Hierna was het rumoerig avondje nakaarten
over het circuit voorbij. Definitief.

Het aktiekomité bleef — van dansen
kwam na alle emoties niets meer — een-
zaam achter met een nadelig saldo. Het
Rode Kruis zal er echter geen schade door
lijden. Het aktiekomité zal een symbolisch
bedrag schenken. Toch aardig.

De vrijdagavond door het aktiekomité voor
het behoud van het circuit georganiseerde
avond in Zomerlust heeft twee dingen dui-
delijk gemaakt: nakaarten over het besluit
van de gemeenteraad het circuit op te hef-
fen levert vrijwel alleen boze kreten van de
racebaan-aanhang op en dat Is niet genoeg
om hun liefhebberij te redden, en de huidi-
ge politieke samenstelling van het kollege
van b en w is volslagen onmogelijk.

T.a.v. het circuit staan de koalitiepartners
vvd en pvda diametraal tegenover elkaar
en het kan niet anders of dit zal een oplos-
sing van dit vraagstuk blokkeren of op z'n
minst vertragen. Nu het besluit om de race-
baan te laten verdwijnen eenmaal is geval-
len, is er alle reden voor de politieke kaar-
ten nog eens te schudden. Alleen een da-
gelijks bestuur dat naar buiten en naar bin-
nen eensgezind de wil toont het raadsbe-
sluit uit te voeren kan de kwestie tot een
bevredigende oplossing brengen.

JAAP BOUHUYS
EKSPOSEERT
IN DUYSTERGHAST
Vanaf a.s. zaterdag 3 t.e.m. zondag 25
april eksposeert onze plaatsgenoot Jaap
Bouhuys schilderijen en mozaïek in socië-
teit Duysterghast, boulevard Paulus Loot
17-19.
De thans 68-jarige Bouhuys, die. sinds 1952
in Zandvoort woont, voerde na zijn oplei-
ding aan de rijksakademie voor beeldende
kunst te Amsterdam tal van overheidsop-
drachten uit. Ook was hij werkzaam voor
grote industriële ondernemingen, banken en
levensverzekeringsmaatschappijen. De mees-
te opdrachten bestonden uit het vervaard!-
gen van dekoratieve mozaïeken die een
overheidsdienst of bedrijfstak symboliseer-
den. Verder ontwierp en vervaardigde Bou-
huys — tesamen met zijn echtgenote Nel
Bouhuys-Klaassen — interieurs voor luxe
passagiersschepen en vliegtuigen. De ten-
toonstelling zal zaterdag a.s. om 21.30 uur
worden ingeleid door de heer Loogman.

ABvB TEGEN STEMMEN
OP BEJAARDENPARTIJEN
'Het heeft geen enkel nut voor de bejaarden
bij de komende Kamerverkiezingen hun
stem uit te brengen op een der bejaarden-
partijen', zei de voorzitter van de afd. Zand-
voort van de Algem. Bond van Bejaarden
tijdens de vorige week dinsdag gehouden
jaarvergadering van de bond in het Ge-
meenschapshuis. Volgens de voorzitter zou
dit alleen maar versplintering in de politiek
betekenen en daar zijn de belangen van de
bejaarden zeker niet mee gebaat.

Uit de reakties van de aanwezigen in de-
zaal bleek dat men het met het standpunt
van de voorzitter eens was. De voor deze
bijeenkomst samengestelde huishoudelijke
agenda werd in een vlot tempo afgehan-
deld en de bijeenkomst eindigde om plm.
16.00 uur.

De door de bejaardenbond georganiseer-
de bustocht met drie bussen naar de bloei-
ende Betuwe vindt op 27 april a.s. plaats.
Dat is niet op zaterdag, zoals door ons
foutief werd vermeld, maar op dinsdag.

PLEEGGEZINNEN
GEVRAAGD
De kontaktman van de Pax-Christiebewe-
ging in Zandvoort, de heer J. W. van Put-
ten, Brederodestraat 61, tel. te!. 02507-
2656, alhier, verzoekt ons het volgende on-
der de aandacht van de lezers te brengen:
De Pax Christiebeweging afd. oost-Gelder-
land, haalt ook deze zomer weer enige hon-
derden kinderen uit West-Berlijn voor een
vakantie naar Nederland en wel van 6 ju-
li tot 12 augustus a.s.

Ook in Zandvoort hebben wij enige
pleeggezinnen, die reeds voor de zevende
of achtste maal een kind in hun gezin op-
nemen.
Er worden echter nog vele pleeggezinnen
gezocht, in totaal ca. 50. Hiervan zullen
er ongetwijfeld uit de omliggende plaatsen
komen, maar ook in Zandvoort hopen wij
er nog enige te vinden.
Is dit misschien iets voor u?
De leeftijd van de kinderen varieert van 5
tot 12 jaar, waarbij ook kinderen zijn, die
dolgraag bij een kinderloos echtpaar ko-
men.
Op bovengenoemd adres kunt u terecht
voor alle gewenste inlichtingen.

Zandvoortse Bridge Club
Het koppel Jongbloed-Schutte leidt met
130.95% na de tweede wedstrijd van de
vijfde kompetitie. In de B-lijn is dit de fam.
Paardebek met 112.80%, in de C-lijn fam.
Smink met 105.63% en in de D-lijn het da-
meskoppel Busken-Sielcken met 113%.

zandvoortmeeuwen behaalde
op het nippertje
de overwinning
Vier minuten voor het einde van de eergls-
teren in IJmuiden gespeelde wedstrijd tegen
Stormvogels brak Gerard Nijkamp door de
defensie van de gastheren en schoot Zand-
voortmeeuwen naar een 1—O overwinning.
Door deze zege hebben de kustbewoners
zich in de middenmoot van de kompetitie
in de eerste klasse A weten te handhaven.
Maar er wacht het elftal nog een zwaar pro-
gramma in de komende weken en de geel-
blauwen zullen zich moeten inspannen om
hun positie te behouden.

Zandvoortmeeuwen trad zondagmiddag te-
gen een sterk gewijzigd en verjongd Storm-
vogels-team in het veld. In de kombinatie
van de gastheren waren drie jeugdige spe-
Iers opgenomen die aan de wiekslag van
de vogels meer élan moesten geven. En in
die opzet is men in IJmuiden volledig ge-
slaagd. Vooral in de eerste drie kwartier
van de ontmoeting bracht het trio vaart in
de akties van de voorhoede van Stormvo-
gels. En deze akties zouden ongetwijfeld
met sukses zijn beloond, indien het elftal
bij de afwerking van de aanvallen minder
slordig en onbesuisd te werk was gegaan.
Eergisteren gingen een aantal uitstekend
opgezette en uitgevoerde kombinaties een-
voudig de mist in tengevolge van slecht en
onnauwkeurig schieten op het doel van
Zandvoortmeeuwen.

De geel-blauwen hanteerden deze middag
vele malen en met sukses de buitenspelval.
Maar deze taktiek maakte het optreden van
keeper Bos zeker niet overbodig. Hij moest
verscheidene malen ingrijpen om de gasthe-
ren de pas naar het doel af te snijden.

Het manipuleren van Zandvoortmeeuwen
met de buitenspelval had een ontmoedigen-
de uitwerking op Stormvogels. In de twee-
de helft begon de aanvalskracht van de
voorhoede af te nemen en kreeg Zandv.m.
meer kansen iets terug te doen. Maar het
zou nog geruime tijd duren voor de ZVM-
voorhoede er in slaagde met sukses door
de linies van Stormvogels te breken. Scho-
ten van Richard Bruijnzeel en Gerard Ko-
per waren net iets te onzuiver gericht om
effekt te sorteren. Vier minuten voor het
slotsignaal maakte Nijkamp aan alle onze-
kerheid over de uitslag een eind en knalde

gun ze hun advertenties

Beste vrienden, het is te veel om op te
noemen. Laten we nou eens even een num-
mer van een oer-gevestigd, dus konservatief
damesblad op de pagina volgen, 't Is span-
nend.
Nou ja, die bonbons op de 2e pagina moe-
ten we maar vergeten, want die zijn na-
tuurlijk dodelijk voor uw lijn. (Niet zo best
van dit damesblad).
Dan volgt er een pagina over de liefde. Al-
thans een aanbeveling voor een bepaalde
verlovingsring. Ja, zeggen ze dan: 'Verliefd-
heid is samen lachen om niets, vergeten dat
er een wereld om je heen is'. Had je ge-
droomd. Als je door je verliefdheid heen
bent, vertoont die wereld zich als een na-
drukkelijke werkelijkheid. Kan je gewoon
niet om heen. Goed, we gaan verder. Staat
er nog iets over 'oogmake-up'. Een hoofd-
stuk apart. Gebruik alles, wat u wilt, u bént
knap. Nou ja.
Ha, een donszacht deodorant. Heel typisch
en héél intiem. Laten we maar zo. Oei, een
aangepaste naaktfoto van de een of andere
lingerie-verkoper. Een bh (zijn de kinderen
onder de elf jaar naar bed?) Jawel een bh.
Kunnen we ook niet meer omheen. Willen
we dat? Nee! We gaan er dwars door heen.
Kan ons wat schelen. Dit doet ons wat:
'Met romantische kant en eindeloos
seksy!
En dan is er door alles heen een schoon-
maakmiddel met superkracht, een chemisch
soepje, dat alle vuil als sneeuw voor de
zon doet verdwijnen. Nemen we ook. Want
daar zijn we voor in. (Miljeu-vervuiling)
En dan komt er opeens een zwaarwichtige
dokters-rubriek: Spataderen. Gut, midden
in die leuke advertenties over bh's en make-
up-spullen. Ach, je laat je altijd een beetje
verontrusten. Spataderen klinkt zo alarme-
rend. Sommige mensen denken dat ze stom-
weg uitelkaar spatten. Is natuurlijk niet zo,
maar je moet gewoon wat met je benen
hoog zitten, als je zit en je moet niet te
veel staan, wel veel lopen en fietsen en zo.
En dan is er die onnavolgbare rubriek van
de vragenstelsters, die antwoord krijgen.

het leer achter keeper Dubbelaar. Stormvo-
gels probeerde op de valreep de gelijkma-
ker te forceren, maar de defensie van Zand-
voortmeeuwen gaf het elftal geen schijn van
kans.

Hier volgen de uitslagen van de overige
in de eerste klasse A gespeelde wedstrij-
den en de ranglijst:

SDW-DCG 2—0; Hollandia-Alkm. Boys
2—2; ZVV-AFC 0—3; Rood Wit A-Uit-
hoorn 1—0; De Spartaan-OVVO 2—0.

SDW
OVVO

DCG
Uithoorn

Spartaan
Zandv.m.

18-27

18-22

18-21

17-20

18-18

18-18

ZVV

Rood Wit A

AFC
Hollandia

Alkm. Boys

Stormvogels

18-17
18-16
17-15
18-15
18-14
18-11

(Ingezonden mededeling)

.
nutsspaarbank
LUEBtnEdErland

BEWAARNEMING
ZONDER KOSTEN

Ontroerend, vrienden. Tante Hella of hoe ze
ook heten mag, geeft op de onmogelijkste
vragen een dragelijk antwoord. Dat is haar
grote verdienste. Ze weet alles van huwe-
lijks-moeilijkheden, van het koken van rode
kool en van neuspeuterige kindertjes en
soms geeft ze advies in de keuze van een
vloerbedekking. Een verrukkelijke vrouw.
Goud waard.
O, heerlijk: straks kan Ellen weer slankjes
in haar bikini langs het strand flaneren,
dank zij het 7-daagse melkdieet. (Naar het
Zuivelbureau schrijven, vriendinnen!)
Vet haar is geen probleem meer. Er is een
middel dat gestabiliseerde zwavelhoudende
aminozuren bevat. Doordat de aminozuren
pas vrijkomen nadat het middel in aanra-
king met de hoofdhuid is gekomen, zijn al-
Ie voorwaarden aanwezig voor een optimaal
resultaat. Bedankt mensen. Ik heb geen vet
haar, maar als goed, ik zou het kun-
nen hebben en dan is die wetenschap over
de aminozuren nooit weg.
Het vervolgverhaal 'over een liefde' slaan
we over. Dat kan je tegenwoordig niet meer
maken. (Vervolg op blz. 18, 34, 62 en 74,
kwistig rondgestrooid door aanbevelingen
over horloges, kalfsoesters, vliegreizen en
motorolie). Jawel, het onopgesmukte ver-
haal over een liefde.
Vervolgens is er weer wat over de huid. U
bént al zo mooi, mevrouw, mejuffrouw,
maar uw huid kan meer. Doe er wat aan.
Voor jeugdpuistjes moet u even schrijven
naar de seks-psycholoog. Altijd prijs! En?
En er is halve vette koffiemelk en rimpel-
loze panties, toiletzeep met een bovenaard-
se uitwerking en geurige kruidensoepen
met een ingebouwd lakserend middel. Heel
voorzichtig staat er nog een halve pagina
over een pijnstillend tabletje, dat niet al-
leen de pijn verdrijft, maar tevens de maag
beschermt. Dank u well
Tenslotte is er voor 'de trage stoelgangers'
een enorm goede kruidenthee gekonstru-
eerd. Zeker, 't gaat allemaal vanzelf, zon-
der dat je 't weet. Bedankt dames, dit was
je van hét! BARTJE

LIJST 3 VVD LBJST 3

HANS WIEGEL
het jongste Tweede Kamerlid komt VRIJDAGAVOND

2 APRIL, 20.15 uur in 't Gemeenschapshuis.

HIJ wil graag met U praten !



Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

OUREX
CONDOOMS
Uiterlijk tot 4 april verdient
u f 4,50 of f 6,— door te
profiteren van onze

SPECIALE
AANBIEDING

Bij 6 pakjes Dufex (18st.)
Gossamer of Fetherllte

6 stuks GRATIS !
'm Zandvoort uitsluitend bij:

BOOBCSHOP
Buureweg 7, (bij de Kerk-
straat).

Wat heeft-Ie te zeggen,
die van MIERLO, van

REKLAME
Burger's Slagerijen

W O E N S D A G S :

500 gram heerlijk
.vleesgehakt 2,18
jnet zakje vleeskruiden
'SLAVINKEN
FRIKANDELLEN
HAMBURGERS nr i
van 55 et voor au C6I11

per stuk

D O N D E R D A G S :

500 gram
schouderkarbonade 2,98

250 gr. tartaar 2,13

250 gr. rauwe lever 0,98

1 kg. doorregen
runderlappen 5,98

500 gr. RONDE L A M S B O U T 3,48

500'gr. doorregen VARKENSLAPPEN, zonder been 1,98

ella

Een heleboel! Dat kunt U
horen: donderdagavond
f april, 8 uur, In
Hotel Llon d'Or,
Kruisstraat, Haarlem

KOZIJNEN;' enz. Goedkope
aanb. nw. kozijnen, deuren,
enz., nw. vloerdelen a 700
p.m2 excl. Grote partijen
sloophout, Waterdrinker,
Baanstr. 61-63b, tel. 24893,
Beverwijk.

BANKSTELLEN, direkt

van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
f 1300,- voor ƒ 595,-; of
1 x f 150,- en 10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

ledere maand diskussleert de werk-
groep van de KVP Zandvoort.

Deze keer in hotel 'Lammy', Hoge-
weg 34, op vrijdagavond 2 april, aan-
vang 8.IS uur.

Een verslag van de diskussie gaat
naar het partijbestuur. En zo doen
honderden KVP-werkgroepen.

Doe eens mee l

Informaties bij de sekretaris A. B.
Biekmann. Tel. 4175.

adverteren
doet verkopen

de gezonde
margarine -
zuiver
plantaardig
met minder
kalorieKn -
daar blijft u
slank bij'. •

IINKOIUAK

IN GEZELLIGE BUIKFLES VOOR:

WUNCOGNAC
SPECIAAL

C? jne zoete wijn gemixt «•«
C'rpet échte franse cognac ! ntff '

"

KflHRELS POEOÏRKOFFIE

2!»het vertrouwde merk
exclusief voor ons!

FAMIUEPOT 200 GRAM VOOR:

DflRRl IMIERZRÏHÏÏR
doe een scheufje in het
spoelwater en uw was
wordt prettig zacht!

FLACON HALVE LITER

dus nog geen 40 cent
per kuipje!

,DEIMONTE" KETGHUP
Z<5 over lekkere hapjes VAN
of maak er een heerlijke 1£flf
dipsaus mee I Off

FLES 340 GRAM VOOR: 79
DEN BROEK

\

P A L M P A S E N

Speciaal erg leuk voor de kinderen:
Haantjes 55 et — Ei-mannetjes ƒ1,10

PROEF P A A S B R O O D J E S
Roomboter met amandel,
Spijs ƒ 1,90 — Zonder / 1,60

Pak cakejes van / 1,20 voor f 1,10.

Zéér fijn Paasei, gevuld met exclusieve
bonbons, in chique verpakking,
ƒ 8,50 en f 13.95. \

!SOFT DRUGS HARD!
Laat U niet door vooroordelen misleiden
en kom luisteren naar:

Dr. F. van Ree,
op VRIJDAG 2 APRIL, aanvang 20 uur
in het gebouw Brugstraat 15.
Dr. F. van Ree, verbonden aan de Psychiatrische
Kliniek Vogelenzang, wil als deskundige' op het
gebied van verdovende middelen graag met U in
diskussie gaan.

! soft drugs hard S

G e v r a a g d :

JONGEMAN
of

AANKOMEND VERKOOPSTER

BATA Zandvoort

Aangeboden in Centrum Zandvoort, een

OPSLAGRUIMTE
van plm. 50 m2

Brieven aan K. Visser,
Lorentzkade 42, Haarlem.

WONINGRUIL wegens ge-
zondheidsredenen, gevr. kl.
huisje of ben. huis te Zand-
voort, voor ruime 4-kamer-
flat, 3 hoog, 2 balkons, v.
en a., blijv. mooi vrij uitz.
Delftlaan, Haarlem.
Br. ond. nr. 2401 bureau
Zandv. Courant.

Te koop: wasautomaat, vol-
autom., alle programma's,
6 mnd. oud. Verkoop weg.
vertrek ƒ 360,-. Tel. 5425.

Dame alleen, zoekt kleine
flat voor 1 a 2 mnd.
Tel. 020-947522.

Te koop aangeb.: 1 pers.
opklapbed met steunen, in
pr. st, ƒ 10,-. Tel. 3923.

Meisje gevr. voor huish.
werk. en serveren. Enige
uren 's morgens en 's avonds
1 dag vrij. Hotel Pension
Bernsen, Hogeweg 70,
Zandvoort.

R A D I O P E E T E R S
zoekt werkster voor 2 ocht.
p.w. Aanrn.: Haltestraat 56,
telefoon 3618.

Duitse familie zoekt te
Z A N D V O O R T
v. 10-31 juli woning of flat
voor 4 pers. Tel. 2525.

ZANDVOORT, woning van
Vz juni tot Va aug. gevr.
voor 6 pers. of juli tot '/2
augustus. Tel. 2525.

Voor de mnd. J U N I te
Z A N D V O O R T gevr.:
woning voor 5 personen.
Telefoon 2525,

Gevr.: flink zelst. meisje of
vrouw voor huish. werkz.h.
voor dag of voor dag en
nacht, evt. Vi dgn. J. Bos,
Torbeckestraat 21, Zandv.,
telefoon 5274.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg1 l, telefoon 2138

WEGGELOPEN, omg. Bre-
derodestr.: grijs gestr. klein
katertje, 6 mnd. oud. Teg,
bel. terug te bez. 's avonds
Brederodestr. 17a, telefoon
2047, overdag strandpavil-
joen 25.

Te koop: witte Opel Kadett,
b.j. '65, z.g.a.n. banden,
i.pr.st., prijs ƒ 1500,-.
Achterweg 1, tel. 2135,
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Te koop: antiek bureaustoel-
tje, ampier stijl, zeer mooie
oud-Holl. kaptafel m. stoel,
+ 4 ant. eetstoelen. Te be-
vragen, elke dag na 6 uur,
Keesomstraat 277.

Gevr.: flinke werkster, 1 of
2 ocht. p.w., ƒ 5,- per uur.
Mevr. Pot, Pakveldstraat 30
telefoon 2739.

Hulp gevr. voor de ochtend-
uren. Aanm.: hotel Marina,
Hogeweg 54.

Een nieuwe lente, een nieuw begin.
Dat geldt voor mode in 't algemeen, maar in't biezonder

voor kleding bestemd voor avondlijke en nachtelijke
uren. Ineens zijn er nog eleganter jumpsuits,

zelfs felgekleurde harempakken, romantische huisponnen,
tedere nachthemdjes etc.

Een Echt Harempak

Van Pirola is 'dit
lichtblauw of rood

gekleurde harempah.

3675
Als nachthemd 32.75.matbruin en mauve.

Katoenen maksi-
huispon, het

diepbruine fond
gedessineerd met

een originele
Jauaprint. Het

opstaande kraagje
en de twee splitten

onderstrepen het
oosters karakter.

Duster van soepel
vallend katoen,

bedrukt met een
bewegelijk maar

•niettemin voornaam
dessin. De kleuren

moet u zien.

3975

S975

Vlinderlicht,
halftransparant

batist is het
materiaal van dit

nachthemdje,
bedrukt met grote

teer blauw- en
groene bloemen.

Een zomerse*
damespyjama vanr

katoen batisfyï
bestrooid met

vrolijke bloemen en
bloempjes, allé,

maten *•̂ •VTCT
1o75

Nachthemden
a la Francaise

l Het aloude
l lichtblauwe
J keukenmeisjes-
'• streepje en de
>t grappige

pofmouwtjes geven
" dit midi-

\nachthemdje een
k was i-onsch u Idig

Maksi-nach tpon
van polyester

katoen, chabot en
mouwen afgewerkt
met broderie kant.
Het fijne dessin is

opgebouwd uit
kleine

kruissteekjes.

24?5 4975

Ékstra Lage Prijzen

l *f

Hajirlem:
ö'ifiinuten van de Raaks-parkeer-
garage.
v

Heemstede- Zandvoort.



71e jaargang no. 25 Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 2 APRIL 1971

redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post f 17,50; buitenland ƒ 20,-
iosse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de MED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

streekvervoer
luidt

alarmbel
Het streekvervoer verkeert In een zodanige
noodsituatie, dat op korte termijn verwacht
moet worden, dat drastische inkrimpingen
het gevolg zullen zijn, indien de overheid
niet bijspringt. Uit een rapport, dat de Ko-
nlnklijke Nederlandse Vereniging van Trans-
port-Ondernemingen K.N.V.T.O. heeft laten
opstellen door het Economisch Bureau voor
het Weg- en Watervervoer blijkt dit duide

Dit E.B.W. heeft berekend, dat de werke-
lijke tekorten in het streekvervoer, voor
1971, 65 miljoen gulden zullen bedragen.
Zou men voor de ondernemingen nog een
bescheiden rendement 'willen inkalkuleren,
dan zou het verlies 83 miljoen gulden gaan
bedragen. Deze ontwikkeling is niet nieuw.
Reeds sinds 1964 zijn de openbare streek-
/ervoerbedrijven in een prekaire finaciêle
situatie geraakt. Sindt dat jaar is het aan-
tal reizigers teruggelopen, terwijl de kos-
ten, waaronder vooral de loonkosten, sterk
zijn gestegen. Tariefsverhogingen, hoewel
noodzakelijk, kunnen daarbij slechts voor
een gedeelte helpen. Ze zijn ook niet het
middel om de kwaal van de gestegen kos-
ten te verhelpen, omdat ze vervoersafsto-
tend werken. Aan het afstoten van onrenda-
bele lijnen denken de streekvervoeronderne-
mingen pas in de laatste plaats. Men zal
echter daartoe toch moeten overgaan, als
geen hulp van grotere omvang zal worden
geboden. Immers, de rijksoverheid voorziet
voor 1971 een bijdrage van 25 miljoen gul-
den in de tekorten van het streekvervoer.
Daarmede blijft een ongedekt tekort be-
staan van 40 miljoen gulden. De bijdragen
waren overigens ook in de afgelopen jaren
al te gering om de werkelijke tekorten te
dekken. In 1969 steunde de rijksoverheid
het streekvervoer met 3 miljoen gulden en
in 1970 met 15 miljoen gulden.

De. tekorten bij de streekvervoerondernemin-
gen worden in hoofdzaak veroorzaakt door
een aanzienlijke kostenverhoging, die het
resultaat is van het enkele maanden gele-

den uitgebrachte rapport van een loonstruk-
tuurkommissie onder leiding van de oud-
voorzitter van het College van Rijksbemid-
delaars, mr. Erdbrink. Deze kommissie die
medio 1969 overeenkomstig de CAO auto-
busdienstondernemingen werd ingesteld,
kwam namelijk tot de konklusie, dat de
funkties van streek- en stadschauffeurs wat
zwaarte betreft, gelijk gesteld dienden te
worden. Mede als gevolg daarvan zullen de
streekvervoerbedrijven hun voorzieningen
drastisch moeten verminderen, indien niet
zeer spoedige financiële steun verleend
wordt. Daartoe hebben diverse ondernemin-
gen reeds voorbereidingen moeten treffen.
Zo zullen onder meer in de nieuwe dienst-

wereldwinkel in zandvoort
Binnenkort zal In de voormalige zaak van
de firma Hamers aan de Kostverlorenstraat
34 een wereldwinkel worden, geopend.
In de winkel zal Informatie worden verschaft
over de produktie- en* voedselsituatie In de
landen van 'de derde wereld. In het kader
van de Informatie zullen produkten uit deze
landen worden verkocht, zoals rietsuiker,
koffie en voorwerpen van kunstnijverheid.

Voor dit doel is een 'Werkgroep Wereld-
winkel Zandvoort i.o.' in het leven geroe-
pen, die de voorbereiding van het informa-
tie- en. verkoopcentrum inmiddels ter hand
heeft genomen.
In de werkgroep zijn vertegenwoordigd de
groep Kerk-en Wereld, de aktie Strohalm,
het Humanistisch Verbond ^n Logos.
De werkgroep baseert zich op de door de
Verenigde Naties opgestelde en aangeno-
men 'Universele verklaring van de rechten
van de mens', waarin o.a. wordt gesteld
dat 'een ieder recht heeft op een levens-
standaard, die hoog genoeg is voor de ge-
zondheid en het welzijn van zichzelf en zijn
gezin, waaronder begrepen, voeding, kle-
ding, huisvesting en geneeskundige verzon
ging, en de noodzakelijke sociale diensten,

' alsmede het recht op Voorziening in geval
van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, over-
lijden van de echtgenoot, ouderdom of een
ander gemis aan bestaansmiddelen, ont-
staan ten gevolge van omstandigheden, on-
afhankelijk van zijn wil'.
Aan' de verwezenlijking hiervan ontbreekt
nog veel, aldus de werkgroep. Door middel
van het verstrekken van informatie, etc. wil
de groep' de belangstelling hiervoor stimu-
leren en aktiveren vanuit een centraal punt.
In.'diverse .plaatsen in ons land- bestaat
reeds een dergelijk informatie-verkoop-cen-
trum.
De werkgroep doet een beroep op iedereen
die daadwerkelijk medewerking wil verlenen
bij het Stichten en/of 'bemannen' van de
winkel. Hierbij denkt de' werkgroep onder
meer aan jongerenorganisaties, vakbonden
en kerken, politieke partijen, jeugdsociëtei-
ten," sportverenigingen, schoolorganisaties

. vaor
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTE5TR.I8 • TEL : 4499 - ZRHDVOORT

en vrouwenbewegingen. Uiteraard zijn ook
bijdragen van partikulieren van harte wei-
kom.
Op donderdag 15 april a.s. zullen vertegen-
woordigers van de werkgroep in het gebouw
Brugstraat 15 van het NPB een nadere uit-
eenzetting geven over doel en werkwijze
van de i wereldwinkel. Tijdens de bijeen-
komst, die om 20.00 uur begint, zullen di-
verse produkten uit de landen van de derde
wereld worden getoond. Het kontaktadres
van de werkgroep .is gevestigd aan Kost-
verlorenstraat 34, tel. 2856.
De groep heeft een bankrekening geopend
bij de Nutsspaarbank (giro 15.36.30), on-
der nr. 84.74.10.013 t.n.v. de wereldwinkel.

THE LIONS
WERDEN KAMPIOEN
Vrijdagavond heeft de zandvoortse basket-
ballvereniging The Lions de kampioenstitel
in de landelijke eerste klasse veroverd, na-
dat de ploeg van trainer-coach Boogaard
enkele weken geleden reeds was gepromo-
veerd naar de ere-divisie. Direkt na afloop
van de wedstrijd tegen US, die met een
48-109 score door de leeuwen in Halfweg
werd gewonnen en hen het kampioenschap
bezorgde, hield The Lions een feestelijke
receptie in Estoril. Het team werd hier door
een groot aantal supporters gehuldigd.
Zaterdagmiddag werden bestuur en spelers
van The Lions officieel ontvangen door de
leden van het dagelijks bestuur van de ge-
meente. Namens het gemeentebestuur feli-
citeerde burgemeester A. Nawijn de bas-
ketballers met de in het afgelopen seizoen
behaalde suksessen. Hij sprak de wens uit
dat de ploeg ook in de ere-divisie de reeks
van indrukwekkende prestaties zou vervol-
gen. Aan het eind van zijn speech bood
de heer Nawijn de vereniging een basket-
ball aan.

De kompetitie is voor The Lions overigens
nog niet ten einde. Morgenavond spelen de
leeuwen een uitwedstrijd tegen de Treffers
in Enschede. Verder staan nog op het pro-
gramma ontmoetingen met Wilskracht en
B. C. Paulus. De ranglijst van de kompeti-
tie van de eerste klasse ziet er thans als
volgt uit:

1. The .Lions ,'. ' 1 1 7 1 7 O 34
2. Haarlem' Cardinals 17 13 4 26
3. B. C. Paulus 18 13 5 26
4. AMVJ 17 10 7 20
5. ASVU 18 10 8 20
6. EBBC 17 9 8 18
7. Treffers 16 8 8 16
8. Wilskracht 18 6 12 12
9. US 17 4 13 8

10. Rowic 16 2 14 4
11. Pink Stars 15 1 14 2

regelingen aanwijzingen worden opgenomen,
dat de daarin aangegeven verbindingen en
frekwenties slechts tot nadere aankondiging
zullen gelden. Slechts indien een bevredi-
gende regeling mVt de overheid kan wor-
den getroffen tot dekking van 'de verliezen
welke gemaakt worden op onrendabele lij-
nen, zal het verzorgingsniveau bij het
streekvervoer gehandhaaft kunnen worden.
De K.N.V.T.O. meent, dat de aangekondig-
de inkrimping van de diensten tot elke prijs
voorkomen moet worden. Een dergelijke ver-
mindering van de dienstverlening zou een
duidelijke schadepost betekenen voor onze
samenleving. Algemeen, zo stelt de vereni-
ging, wordt erkend, ook door de politieke
partijen, dat het openbare vervoer een on-
misbare rol vervult als instrument voor de
ruimtelijke ordening en dat het ook een so-
ciale taak heeft. Daarom dient het niet al-
leen de middelen te krijgen om het in stand
te houden, maar het dient zelfs verbeterd
te worden. De K.N.V.T.O. heeft dan ook
regering en parlement gevraagd met spoed
de nodige maatregelen te treffen om het
begrotingsbedrag aan te vullen.

De door de K.N.V.T.O. geschetste ernstige
situatie wordt in onze streek duidelijk ge-
illustreerd door de vertiescijfers van de
NZH. Het totale verlies van het bedrijf in
1971 wordt geraamd op vijf miljoen gul-
den. Alleen al pp het haarlemse net be-
draagt het nadelige saldo ongeveer één mil-
joen. De problemen waarvoor de NZH staat,
komen voornamelijk voort uit het feit, dat
de loonkosten ongeveer 70% van de totale
kosten uitmaken en dat het bedrijf sinds
1963 het reizigersaanbod met 30% zag da-
len. Dit laatste vindt voornamelijk zijn oor-
zaak in de stormachtige ontwikkeling van
het partikulier autobezit.
Ook de NZH is Van mening dat de over-
heid zal moeten bijspringen. Volgens de
chef van de vervoersdienst zal de regering
moeten kiezen of delen: of men zal het
openbaar vervoer moeten subsidiëren, of er
komen tariefsverhogingen en inkrimpingen
van de diensten.

gemeentebestuur
vreest overlast
van pretcentrum
De in Zandvoort woonachtige impressario Trompstraat en de Burg. Van Alphenstraat

Max Cerni heeft de gemeenteraad verzocht ̂ ^ van hinder en overlast zal 9aan

toestemming te verlenen voor het stichten B en w laten het verder aan de raad over
van een tijdelijk amusementscentrum. In het wel of geen medewerking aan het verzoek

. . . », , van de heer Cerni te verlenen.
centrum zouden het vroegere Oberbayern
aan de kop van de Zeestraat — geliefd va-
kantie-bedevaartsoord voor onze oosterbu-
ren — en de dancing Italia worden onder-
gebracht. Tevens wil de initiatiefnemer di-
verse kermisattrakties gaan eksploiteren.
De raad zal in zijn vergadering van dinsdag
6 april a.s. een beslissing nemen.

Als plaats van het amusementscentrum
wordt gedacht aan het braakliggende ter-
rein aan het eind van de Van Lennepweg,
dat is gereserveerd voor de ontwikkelings-
maatschappij 'De Havenzathe', dochteron-
derneming van de nv Nederhorst te Gouda.
Genoemde ontwikkelingsmaatschappij zou
de initiatiefnemer van het plan hebben be-
richt tegen het gebruik van de grond geen
bezwaar te maken.
Of de gemeenteraad ook zo vlot toestem-
ming zal verlenen, is de vraag. De mening
in de diverse kommissies van bijstand t.a.v.
het stichten van een amusementscentrum
op genoemde plaats, is verdeeld.
Zo gaat de kommissie van bijstand van al-
gemene zaken, op een enkele uitzondering
na, wél akkoord met de plaatsing van Ober-
bayern en Italia, maar vindt dat er in geen
geval attrakties mogen komen die geluids-
hinder veroorzaken. De kommissie van bij-
stand van publieke werken wil de plaatsing
van genoemde amusementsgelegenheid la-
ten afhangen van een aantal met name ge-
noemde voorwaarden. O.a. het plaatsen van
de tent in een tent om het lawaai te elimi-
neren. M.b.t. de overige attrakties wil deze
kommissie nadere informaties inwinnen, al-
vorens een standpunt te bepalen. De kom-
missie van bijstand van financiën tenslotte
voelt in meerderheid in het geheel niets
voor de plannen. •
Ook het kollege van b en w is er niet ge-
lukkig mee. Hoewel het gemeentebestuur
van mening is dat door de eksploitatie van
het amusementscentrum de mogelijkheden
om vertier in het dorp te vinden gedurende
de zomermaanden worden vergroot en al-
dus "in een bestaande behoefte wordt voor-
zien, acht het de plaats van het centrum
'weinig gelukkig gekozen'. Het kollege ver-
wacht dat het centrum voor de bewoners
van de flats aan de De Ruyterstraat, de

VVO LUST 3

HANS WIEGEL
spreekt vanavond

in het Gemeenschapshuis,'

aanvang 20.15 uur

bezwaren
tegen
bouw
bejaardenflai
In de raadsvergadering van 6 april a.s.
komt het bestemmingsplan 'Bejaardenwonin-
gen Lijsterstraat 1971' aan de orde.
Dit bestemmingsplan — waarover wij onze
lezers enkele maanden geleden uitvoerig
hebben bericht — moet de bouw van 38
bejaardenwoningen mogelijk maken op het
braakliggende terrein tussen Lijsterstraat,
Brederodestraat en Gerkestraat.

Tegen de ontworpen bebouwing zijn door
een drietal bewoners van woningen aan de
Brederodestraat, grenzende aan het plan,
en de eigenaresse van twee panden aan de
Gerkestraat bezwaarschriften ingediend. De
eigenaresse van de huizen aan de Gerke-
straat wijst er in haar adres op, dat het
terrein aan de Lijsterstraat het laatste stuk-
je grond is in het centrum waar nog groen-
voorzieningen kunnen worden aangebracht.
Verder is zij van mening dat de hoogbouw
in het plan te veel zal kontrasteren met de
omliggende bebouwing. Ook de adressan-
ten van de Brederodestraat zijn van oor-
deel dat de hoogbouw zal domineren en
zijn verder van mening dat door deze stads-
bouw de leefbaarheid ernstig wordt aange-
tast — o.m. door de tussen de geprojek-
teerde bebouwing en de Brederodestraat
geplande parkeerplaats.
In hun antwoord op de tegen het plan inge-
brachte bezwaren merken b en w op dat
het terrein aan de Lijsterstraat het laatste
stukje grond in het centrum is, waar be-
jaardenwoningen kunnen worden gebouwd.
In het algemeen voelen de bejaarden er het
meest voor om in het centrum te wonen,
meent het kollege. En dat het plan in een
behoefte voorziet, blijkt uit de grote be-
langstelling van de zijde der bejaarden voor
het projekt, aldus b en w.
In de omgeving van de Lijsterstraat bevin-
den zich meerdere hoge gebouwen, vervol-
gen zij en wijzen op de r.k. kerk, het flat-
gebouw 'Duinzicht' en het zomerverblijf 'De
Schelp'. Het geprojekteerde parkeerterrein
acht het kollege niet alleen noodzakelijk
voor de bewoners van het kompleks, maar
ook voor bezoekers en leveranciers.
B en w stellen de raad tenslotte voor de
bezwaarschriften ongegrond te verklaren en
het bestemmingsplan konform het ontwerp
goed te keuren.

Van het 'schepenkerkhof' aan het noorderstrand valt weinig nieuws te

melden. Ondanks alle inspanningen van de bergers liggen beide vaartui-

gen nog muurvast in het zand. Zij vormen vooral tijdens de weekeinden
een welkome attraktie voor honderden strandbezoekers. Fotograaf Frans
Nieuwenburg schoot bovenstaand plaatje op het moment dat het nogal

rustig was rond de gestrande schepen. Zelfs de haringkarretjes — die uit-

stekende zaken doen — ontbraken. En dan moet het wet érg rustig zijn.
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uit onze afdeling gebak-geldig t/m zaterdag 3 april

Marsepein- flÊn
gebakjes V I.
Kadetten

zak 6 stuks 68
Mergpijpjes QQ

doosje 5 stuks Ĵ -15' ̂ ^%£

UIT DE DIEPVRIES

albert heijn

Dame Blanche of
Aardbeien Melba
1 liter

ét,)
Ch Kalf s- of kipperagoüt 165
met champignons blik 425 gram NU .!•

Ragoütbakjes J0s POELL
doosje 16 stuks

zonder zwoerd vacuüm verpakt
100 gram

op z n
Pale Sherry 887
medium dry

Sperziebonen f u n
Vi blik

gebroken

Lamskotelet O48
500 gram fl

Vruchtenyoghurt

500

MAGER
beker 1/2 liter 65

UIT DE DIEPVRIES

Irish Coffee Pudding
met whisky smaak
feestelijk opgemaakt

voor 4-5 personen

.

Gamembert 145
de ideale dessertkaas « ««- • *%(r
doosje 220 gram

H 1*1 A mild, romig met
m9m m V een prettig aroma

stukje 115 gram

B&DOll Keuze uit
naturel of met peper fQft'
kaasje 100 gram Ju

Canadese Crabmeat
- blik 198 gram

viarnalen THREEDIAMONDS
- blik 125 gram

Oh Cocktailworstjes
- blik ± 25 stuksZ _ 200 gram 1A&

Hausniaclier

IN EEM AANTAL SUPERMARTS

VERSE KIP

UIT DE AFDELING DELICATESSEN

Rauwe Boerenham
Landrauchschinken

fijne gekookte en gerookte achterham
Prijzen gelden t/m zaterdag 10 april

.per stuk 150 gram 79"

Hele Pu n t-
asperges

reuzeblik 800 gram

Appelmoes
88

goudband extra kwaliteit,

1/1 blik

Rosé d' Anjou
demi-sec f|es

Vruchtendrank
NEKTAR
peren, perziken of abrikozen

fles'o.70 liter

Martini VermOUth JQC
rood of wit ' /\ J/J

\ fles 0.75 liter 3$? -«-O

Conqueror Port -/%^
rood of wit - "̂  £ï*J

+J*fles 0.75 liter
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«AH:
PERLADE
GUATEMALA

dubbelpak 500 gram _4r6iT

maling
.vacuumblik 375 gram ,3r61T

Snelfiltermaling O35
vacuumblik 375 gram J&GB' Ua

Theezakjes
CHINA QUEEN doos 20 stuks. jLrGS"

zaanse koeken
doos 18 stuks ,75'

Halve Perziken "W lf9
SPECIALE AANBIEDINGIB BKtUIALb AAIMBItUINU "4 1 Q

r*nanas sokjes IVORY 1/1 MR j.*
Mandarijntjel

stukjes IVORY 1/1 blik

_gebroken partjes

blik 310 gram

laarkrullers 5.
arge, 10 medium of 6 small zak 20 stuks mm»

!au de Cologne. „„.. 525
.flacon 500 ccheerlijk verfrissend.

ti lt div. kleuren
Inieuw model, korte steel voor stevige greep

stel
te steel v

Babyluiers
i met plastic tusse

Servetten
pak 15 stuks

• juea
ixtra dik met plastic tussenlaag voor grote absorbtie

pak 120 stuks

130
e ••

1-
•

NasiGoreng
met extra veel vlees .

1/1 blik K

:

Ylëesschotels
Engelse Jachtschotel, Hollandse
hachee of Hongaarse goulash

blik 440 gram

^^ geldig t/m woensdag 7 april

Patat es Frites
VERS, VOORGEBAKKEN

küoi^
Golden Delicious
FIJNE HANDAPPEL
kwaliteitklasse I

2 kilo

Jaf f a Grapef ruits
8 stuks

(samen minstens
1900 gram)

warenkennis is nuttig
voor konsument

Prijzen gelden t/m
zaterdag 10 april

Alle waar Is naar zijn geld, zegt men wel
eens en wie he.t-beste nog niet goed ge-
noeg vindt, Is duur uit. Het lijkt een een-
voudlg sommetje, het opstellen van de prij-
zen voor de benodigde voedingsmiddelen,
maar In de praktijk gaat het meestal meer
geld kosten dan verwacht was. leder mens
laat zich Immers beïnvloeden door gewoon-
te, smaak en reklame.

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat 'goe-
de waar' voor u betekent, of koopt u zon-
der meer de duurste koffie, de duurste mar-
garine, het duurste vlees? Min of meer ge-
dwongen gaat u toch af op de reklames of
op wat uw vriendin zegt.
Jammer genoeg zijn levensmiddelenreklames
en prijzen niet altijd de beste voorlichters.
Een goede - onpartijdige voorlichting kunt
u wel krijgen als u een gasfornuis wilt ko-
pen, een auto of een pick-up, maar voor
de aankoop van de dagelijkse levensmidde-
len schijnt u overgeleverd aan fabrikanten,
die u met alle middelen trachten te verlei-
den tot aankoop van hun waar.
Het is vrij eenvoudig om er achter te ko-
men welke voeding een mens dagelijks no-
dig heeft*, maar een onpartijdige voorlich-
ting op het gebied van voedingsmiddelen
zult u in kranten en tijdschriften b.v. wei-
nig vinden, ledereen heeft een andere me-
ning over kwaliteit en smaak en meer of
minder kennis van waren. Zonder de nodi-
ge warenkennis is niemand in staat een
produkt op waarde te schatten, laat staan
de kwaliteit ten opzichte van de prijs te
beoordelen.

Wat maakt een voedingsmiddel duur?
De goedkoopste slaolie bijvoorbeeld is ech-
te slaolie en doet wat smaak betreft dik-
wijls niet onder voor de duurdere soorten.
Duurdere slaolie wordt uit duurdere grond-
stoffen bereid en op een andere wijze ge-
maakt. Welke u moet kiezen? Dat hangt
af waarvoor u de olie gebruikt en in welke
hoeveelheid. Gebruikt u slaolie voor het in-
vetten van uw elektrische kookplaten, dan
is de goedkoopste soort waarschijnlijk nog
te duur; maar heeft u een halve liter per
week nodig voor de bereiding van uw voe-
ding dan is het een belangrijk produkt in
uw levensmiddelenpakket. U kunt zich dan
afvragen of de voedingswaarde van de du-
re slaolie beter is (sommige soorten zijn
rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren)
en of dat van belang is voor uw gezond-
heid.
Een ander voorbeeld: Om de een of an-
dere reden neemt u meestal Goudse kaas.
Nu is die aanmerkelijk duurder dan bijvoor-
beeld Edammer kaas. In dit geval is het
geen kwestie van duurdere grondstoffen of
andere bereiding, maar is de prijs afhan-
kelijk van het vetgehalte van de kaas.
Zo zit het verschil in prijs van verpakt en
gesneden brood (ƒ 1,01) ten opzichte van
onverpakt ongesneden brood (ƒ 0,82) o.a.
in de service en de kosten van de verpak-
king. Wist u dat u voor snijden en verpak-
ken zoveel moest betalen?
Kwaad worden en uitroepen dat de fabri-

kanten ons bedotten heeft geen zin, want
door te weinig kennis van die waar die u
koopt, laat u zich bedotten!

Waar leer je warenkennis?
Een meisje dat naar de huishoudschool is
geweest, heeft daar warenkennis geleerd.
Over het algemeen weet ze dan ook beter
wat ze koopt dan veel jonge huisvrouwen,
die zo van het gymnasium zijn getrouwd.
De laatste zal zichzelf warenkennis moeten
leren. Dat kan aan de hand van een een-
voudig warenkennisboek én door kennis te
nemen van wat er zo al te koop geboden
wordt. Het is mogelijk dat ze dan b.v. op-
eens ontdekt, dat er ontelbare merken mar-
garine zijn, allemaal gevitamineerd, dat is
dus geen voordeel. De ene margarine is
plantaardig, op een andere soort, meestal
goedkoper, staat dat niet vermeld. Kuipjes-
verpakking is duurder dan een eenvoudige
papieren wikkel. Schept u altijd de marga-
rine uit het kuipje in de botervloot, dan
heeft u veel geld betaald voor de verpak-
king die u niet gebruikt.
Zo zijn er ontelbare voorbeelden van prijs-
verschillen, veroorzaakt door verschil in
grondstoffen, bereiding, verpakking en ser-
vice. En u moet bepalen wat voor u, afge-
wogen tegen tijd en gemak, het voordeligst
is. Een goed hulpmiddel vormen de konsu-
mentenbladen waarin dikwijls prijsvergelij-
kmgen van één of meer artikelen afgedrukt
staan.

De invloed van de smaak
Uw smaak en uw voedingsgewoonten heb-
ben een enorme invloed op uw koopgedrag.
Bent u dol op luxe wittebrood met room-
boter, dan zult u dit misschien af en toe
kopen, ook al weet u, dat u met ongesne-
den onverpakt bruinbrood goedkoper en ge-
zonder uit bent. Hier overwint de smaak
het verstand. Bent u vastbesloten de beste
waar voor uw geld te kopen? Probeert u
dan eens andere en goedkope merken en
geef uw ogen de kost in verschillende win-
kels, proef en vergelijk, pas theoretische
warenkennis toe in de praktijk. Pas dan
kunt u zeggen: 'Naar mijn smaak en kennis
van waren is dit de beste kwaliteit, voor
het geld dat ik kan besteden'.
U zult dan ook niet meer zo verbaasd'
staan als uw buurvrouw met net zo'n groot
gezin, veel meer of minder geld uitgeeft
aan voeding. Dat is afhankelijk van de ei-
sen die zij stelt aan smaak, kwaliteit en
voedingswaarde van haar levensmiddelen-
pakket.

* De uitgave 'Een goede en zuinige voe-
ding' kan besteld worden bij het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding, Laan Copes
van Cattenburch 44, Den Haag, per brief-
kaart waarop 25 cent aan postzegels Sfcs-
tra aan de adreszijde is bijgeplakt. * •

Schlld«r*b«drljT

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Do« h*t r«Jf «fd«lln«
V«rf • Glas - B«h«ng

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon C023) 320423.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Tot onze spijt hebben wij onze nieuwe advertentie
niet af kunnen krijgen. Volgende week gaan wij
door op de nieuw ingeslagen weg met onze adver-
tenties.

Radio Peeters N.V.
Haltestraat 56 - Telefoon 3618
Passage 11 - Telefoon 4458

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Voor de blijken van belangstelling en mede-
leven bij het overlijden van

CORNELIS WEBER
betuigen wij familie, vrienden, benenden en
buurtgenoten, onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
A. Weber-Schaap

Zandvoort, april 1971
Kleine Krocht 7

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
min! prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort is verhin-
derd op woensdag 7 en 14 april a.s. spreek-
uur te houden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of kooro.
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Bekendmaking
O P H A L E N H U I S V U I L

De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend, dat op
Goede Vrijdag 9 april 1971 het huisvuil nor-
maal zal worden opgehaald.
Op 2e paasdag 12 april zal geen huisvuil
worden opgehaald. De roete van 12 april
1971 zal dinsdag 13 april 1971 worden m-
gehaald.
Voorts bestaat de gelegenheid om op Goe-
de Vrijdag van 7.30 uur tot 17 uur en za-
terdag 10 april 1971 van 9 tot 12 uur gra-
tis huisvuil af te geven aan het vuillaad-
station aan de Van Lennepweg.

C. H. VOGT.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 3 en zondag 4 april:
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,

telefoon 4294.

APOTHEEK:
3—9 april:
HALTESTRAAT APOTHEEK, Haltestraat 8.

telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 4 april:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Bevestiging
van nieuwe lidmaten.

Wijkgebouw Noord:
Geen dienst i.v.m. bevestiging lidmaten
in de kerk.

Jeugdkapel:
10.30 uur: dhr. J. E. van Eepen.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 4 april:

10.30 uur: mej. ds. C. Soutendijk, d.g.
te Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 4 april:

10 uur: ds. J. de Waard. Openbare Be-
lijdenis. Kerkkoor.
19 uur: ds. J. de Waard.

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST. AGATHA

PALMZONDAG
Zaterdag 3 april:

19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.

Zondag 4 april:
9.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. kan-
tor-organist.
11.30 uur: pastoor H. Kaandorp, m.m.v.
dames-, heren- en kinderkoor. Palmpaas-
optocht.
19 uur: Boeteviering.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Zondag 4 april:
8.30 uur: pastoor H. Kaandorp.
11 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. htur-
gische werkgroep.

WITTE DONDERDAG, St. Agatha:
20 uur: pastoor H. Kaandorp met ge-
mengd koor.

WITTE DONDERDAG, Sterre der Zee:
20 uur: kapelaan J. Veldt met werkgroep

GOEDE VRIJDAG:
(alleen in de Agathakerk),
20 uur: PI. liturgie van Goede Vrijdag

Belangrijk©
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g g. 3569
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

straatwea 122. Haarlem
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
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Marine Hospitaal te OVERVEEN
In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor dames met
interesse in huishoudelijke werkzaamheden. Deze bestaan uit het schoon-
houden van de kamers en zalen der patiënten, terwijl ook de afdelings-
keukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van
burgerpatiënten.

U werkt per dag 81/2 uur; het salaris is ƒ 803,90 bruto per maand.

U krijgt onregelmatigheidstoeslag en opname in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Mogelijkheid tot intern wonen.

De adjunkt-direktrice is gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven.

Belt U haar eens op; U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9 en 16
uur onder 023 -319230.

Elk detail
getuigt van
vakmanschap!

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSE KEUKEN is uniek!

Over de ROSE aanbouwkeuken kunnen wij kort
zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.
Zeer zorgvuldig afgewerkt.
Korte levertijd, deskundige planning en uit-
stekende montage service.

Vraag eens dokumentatie of, beter nog, kom
zelf naar onze showroom voor geheel vrijblijvende
informatie.

keukeninstallatiebedrijf
-ZANDVOORT-

Paradijsweg 11 a, Zandvoort, tel. 02507-2361

R Q É

HOOFPPljN POEPER
HELPEN

l

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

_LJJJ_d.-UJIijJJ--Uj_UJJ_UJJ_l_l-ü

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service.

U kunt er desnoods op wachten

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

R. en D. ~ G. H. B E H A N G
VALSPAR en RUWA verven en lakken.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort - Telefoon 2663

EELTINK'S speelgoed en geschenken

Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

AANNEMERSBEDRIJF

Wijkhuizen & zonen
Haarlem - Dr. Schaepmanstr. 250, tel. 324176 en
320674

voor verbouwingen
en onderhoud

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINflNG
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023-242830

Wees slim,
bus op een 12-rittenkaart

van de NZH.
Zo'n 12-rittenkaart met 20% en 60% korting.

Juist voor u, die buiten de stad nogal eens met de
NZH bus reist, heeft de NZH aparte tarieven.

Speciale 12-rittenkaarten, om precies te zijn. Ze bestaan
in 2 uitvoeringen. De ene is een 12-rittenkaart voor

volwassenen. Daarop krijgt u 20% korting ten
opzichte van een enkele reis. De andere is een

12-rittenkaart voor jongens en meisjes tot 19 jaar.
Daarop krijgen zij 6Q% korting. Ook ten opzichte van

een enkele reis. De kaarten staan niet op naam
en zijn onbeperkt geldig. Wie hem nodig heeft, die

. pakt hem. En die stapt gewoon op de bus.
De NZH bus. Die altijd rijdt. Zeker is zeker

en voordeliger kan het niet.

bus met de NZH. Dat gaat vlot,
veilig en voordelig.

Gek Op Gordijnen
Onder ons gezegd, mevrouw, meneer:

Kort heeft een uniek stokpaardje - gordijnstaffen! Gaat u maar
's kijken op Ged. Oude Gracht 86. Geen gordijn te

gek, geen 'nee' te koop. Naast de

10 50 Gedempte Oud'
5 minuten van .

••••iiniiiBMiiiii n i ' i l ii i 1 n

klassieke velours, cretonne's, e.d.,
treft u de moderne grove
weefstoffen, de nieuwe originele
dessineringen. Om~ntfg~maar niet"-
te spreken over de soorten vitrage.
Gordijnen voor slaap- en
kinderkamer, keuken? Te keur
en te koop bij Kort. Prijzen?
Vanl6.50 per mefer tot zover uw
beurs'wil gaan. Meten, naaien,
ophangen? Kort weet van wanten.
Zullen we maar zeggen;
'tot straks'. -* ' •-•

6.50

ht 86 Haarlem
.«ks-parkeergarage

De Zonnigste Wering
De zon weren is simpel, nietwaar? Gordijntjes dicht,

klaar is kees? Maar... dan zit u wel in 't donker..Sunway
bewaart het zonlicht, maar weert de hitte..

Sunway brengt aluminium jaloezieën in 40 mode-tinten.
Ook zijn er de Colourwave
rolgordijnen in we l 50 frisse
weefsels en dessins. Nieuw zijn de
Sunway Duo-Tone jaloezieën,
van binnen in 14 verschillende,
kleuren, van buiten wit - .
dus de beste hitte-reflektie.'Tussen

twéé haakjes: Kort doet het opmeten en 'plaatsen
gratis. Wat wilt u nog '' ~ '

meer? Sunway: Kort staat
er achter.

SlINWAT
Onverslijtboar

Als De Zon Zelf

Gedempte Oude Gracht 86 Haarlem
5 minuten vaii de Raaks-parkeergarage

SPORTHAL PELLIKAAN
Tot 23 april a.s. bestaat er gelegenheid voor de Zandvoortse sportvereni-
gingen hun - , .

aanvraag tot gebruikmaking van de sporthal
voor het seizoen 1971-72 in te dienen en wel bij de Beheerder-administra-
teur C. A. Korver, Oosterparkstraat 81, Zandvoort. • - _i,._: -

Ingaande 7 augustus 1971 zijn de tarieven ƒ22,50 per training en ƒ27,50
voor kompetitie, toernooien en wedstrijden per uur. . - -.... ;• ••„

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckëstraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Is uw dak ook zo ro t?
Door ons vakkundig vernieuwt voor slechts T £\»)"" DB T III

i (exclusief B.T.W.)
Deze vierkantemeterprijs is voor onderstaande dakbedekking bedoeld.
Alle Bitum en Mastiek dakbedekking, en tevens kunstlei.
Belt u ons even op en vraag geheel vrijblijvend prijsopgaaf bij u aan huisj

Fa» A ffim** Winkel: Rombouthogerbeetsstraat 62hs, AMSTERDAM
r «•• •»»••••«• Telefoon 020 - 163409 en O 20 - 143922. - -
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hier staat uw brief
In het verslag van de propaganda-avond Cir-
cuit moet blijven in Uw blad van 30 maart
is een onjuist verslag gegeven van de win-
sten op het Circuit. In de eerste kolom op
pag. 1 staat in de 3e alinea van onder af:
'Volgens hem bedroeg de winst voor de ge-
meente vorig jaar ƒ 390.000. Als je de be-
groting goed leest, aldus de circuitdirek-
teur, kan je dit bedrag terugvinden'.
Dit klopt natuurlijk niet omdat de winst over
1970 iets heel anders is als de begroting
voor 1971.
De cijfers over 1970 uit mijn verhaal waren
een winst van ƒ 350.000,—. Dit bedrag
heb ik meerdere malen genoemd (niet
390.000,-). Het exacte cijfer is ƒ349,111.
Dit ontstaat als volgt:

~• De totale inkomsten van het Circuit (inclu-
sief een vermakelijkheidsbelasting van
ƒ295.652,-) waren in 1970 ƒ621.390,—.
Na aftrek van de uitgaven en kosten blijft
er een batig saldo van ƒ 284.536,—. Doch
in de uitgaven en kosten is een bedrag op-
genomen dat aan de VVV is uitgekeerd, nl.
ƒ 64.575,—. Het is duidelijk dat in een nor-
maal bedrijf een dergelijke donatie ook een
winst is. In totaal is het batig saldo dan
ook ƒ349.111,— want die gift aan de VVV
wordt aan de winst onttrokken. Gezien de
steeds sterker stijgende winst van de laat-
ste 10 jaar is voor 1971 een grotere winst
dan ook normalerwijze te verwachten. De
resultaten van de verhuur van de eerste 3
maanden van dit jaar (20% boven dezelfde
periode van 1970) wijzen dit uit.

Dat de gemeente-ontvanger een begro-
ting voorzichtig opzet is logisch. Daar kan
ik niet over oordelen. Ik heb alleen concre-
te cijfers. Ik heb die ook genoemd en ik
zou het op prijs stellen indien die dan ook
exact worden weergegeven.

Hoogachtend,

J. B. Th. Hugenholtz,
Directeur Circuit Zandvoort

Naschrift redaktie

De heer Hugenholtz vergelijkt de eksplolta-
tie van het circuit graag met een normaal
bedrijf in de zin van een partlkullere onder-
neming. Een vergelijking die wij best even
willen vasthouden —.al was het alleen maar
om aan te tonen hoe weinig de racebaan
met normale bedrijfsvoering te maken heeft.
Een normaal bedrijf wordt doorgaans niet
pp de been gehouden door middel van In-
jekties met gemeenschapsgelden, zoals met

het circuit het geval Is. Van de Ingebrulk-
neming van de racebaan af zijn de jaarlijk-
se eksploltatletekorten gedekt door de op-
brengsten van de vermakelijkheldsbelasting.
Terwijl deze heffing, precies als ledere an-
dere belasting, geheel ten goede aan de ge-
meente dient te komen. Zonder het pompen
van overheidsgelden In de baan was het cir-
cuit reeds lang ter ziele.
In leder normaal bedrijf van enige omvang
is het goed gebruik de financiële jaarover-
zlchten — winst en verliesrekening — te
publiceren. De eksploitante van het circuit,
de stichting Tourlng Zandvoort, heeft nlm-
mer een dergelijk overzicht van het circuit
aan de openbaarheid prijsgegeven. Toch wel
een merkwaardige zaak als men bedenkt
dat de stichting een semi-overheldsinstelllng
Is. De voorzitter van de gemeenteraad is in
deze kwaliteit tevens voorzitter van het
stichtingsbestuur. Een beetje meer open-
held zou best mogen.
Dat openbaarmaking van de eksploltatlecij-
fers niet alleen wenselijk maar ook noodza-
kelijk is, blijkt wel uit de door de heer Hu-
genholtz gemaakte becijfering.
Wij menen dat bovengenoemde getallen bij
min of meer oppervlakkige lezing een in-
druk wekken die niet met de werkelijkheid
overeenkomt. Wij zullen trachten de becij-
fering van de heer Hugenholtz als volgt te
'vertalen':
Het genoemde batig saldo bestaat uit een
bedrag van f 295.000,— aan vermakelijk-
heidsbelasting, hetwelk, zoals bij elk nor-
maal bedrijf, aan de gemeente dient te wor-
den afgedragen en een bedrijfsverlies van
ongeveer ƒ11.000,—. Indien wij voors-
hands de uiteenzetting van de heer Hugen-
holtz over de donatie aan de vvv van ruim
f 64.000,— aksepteren, waarbij dan geen
rekening Is gehouden met de diensten die
de vvv aan het circuit verleend, blijkt de
racebaan over 1970 een batig saldo van on-
geveer ƒ 53.000,— te hebben opgeleverd.

WATERGETIJDEN

DUO JOHNNY EN RIJK
ONTVINGEN LOERES '71
Het duo Johnny en Rijk heeft gisteravond
in sociëteit Duysterghast de ere-Loeres '71
in ontvangst genomen. De jury van het Na-
tionaal 1 april Genootschap wilde hiermee
de prestaties bekronen van beide t.v. ko-
rnieken. De Loeres voor de — volgens de
jury — beste practical joke '71 ging naar
de redakteur en een medewerker van het
personeelsorgaan 'De Praatbuis', resp.
Frits Blom en Theo Dol.
Vorig jaar juni hadden zij zich uitgegeven
voor kontroleurs van de technische dienst
en waren op deze wijze ongehinderd de be-
waking van de NOS en andere omroep- en
t.v. studio's gepasseerd. Hiermee hadden
zij op ludieke wijze aangetoond dat de be-
waking van de studio's verre van waterdicht
was.
Cees de Lange overhandigde de ere-Loeres
aan Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer.
Laatstgenoemde reikte op zijn beurt de
Loeres uit aan Frits Blom en Theo Dol.

D

cineast ockersen
filmt in zandvoort

HW
april

4 10.51
5 12.23
6 1.02
7 1.55
8 2.34

' 9 3.04
10 3.32

LW

6.00
6.30
9.00
9.30

10.30
11.00
11.30

HW

22.44

13!27
14.15
14.47
15. IS
15.45

Samengesteld door P.

LW

18.30
20.30
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30

van der

strand
berijdbaar

14.30-20.30
3.30-10.30
5.00-11.30
5.30-12.00
6.30-12.30
7.00-13.00
7.30-13.30
Mije Kczn.

Hebt u een salaristekening?
Doe dan mee met het

U krijgt meer rente van uw geld.
, . U spaart automatisch.

U kunt al meedoen met ƒ25.- per maand.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

De Hannie Schaftschool aan de Corn. Sle-
gersstraat zal centraal staan in een nieuwe
korte 16 mm speelfilm In kleur van onze
oud-plaatsgenoot Thijs Ockersen. Deze
week zijn door kameraman Albert Vander-
wildt de eerste opnamen voor de film, die
de titel draagt van 'Jachttaferelen', ge-
maakt. Het scenario van 'Jachttaferelen' is
een bewerking door Ab van leperen van een
verhaal van de zandvoortse auteur Lodewijk
Henri Wiener en opgenomen in zijn bundel
'Duivels Jagen'.
De hoofdrollen in de film worden gespeeld
door Pleuni Touw en Henny Orrl. De leer-
lingen van de Hannie Schaftschool zullen
in de film als figuranten optreden. Ocker-
sen en Wiener zijn oud-leerlingen van ge-
noemde school.

Laat ze smullen!!

ir s
HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

500 gr. malse rosbief 5,98

500 gr. fijne riblappen 4,48

500 gr. magere lappen 4,68

500 gr. bieflappen 4,98
ONZE SPECIALITEIT:

fondu
saté
nassi enz.

Vlees
voor

200 gram
VLEESSALADE
eigen fabrikaat

98 cent

500 gr. varkensfrikando 4,98
500 gr. varkcnsrollade 4,98
500 gr. hamlappen 4,48
500 gr. varkenskarbonade 3,58
500 gr. magere speklappen 1,98

2 stuks
FILET AMERICAIN

1.79

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
100 gr. leverkaas

s a m e n 1.29
Let op onze speciale aanbiedingen !

DINSDAG:
750 gr. pracht
runderlappen 4,48

250 gr. leverworst 78 et.

ISOgr.HAM 1,19

PANKLARE SCHNITZËLS.
90 et. per 100 gr.

150 gr. gelard. lever ....

150 gr. gebr. rosbief ....
150 gr. gebr. frikando ...

150 gr. bacon

150 gr. rauwe ham

150 gr. cervelaatw 0,99

WOENSDAG:
500 gram heerlijk
vleesgehakt

Hamburgers
Frikandellen
Slavinken
van 55 et voor

2.18

35 c.
per stuk

150 gr. boerenworst 0,99

150 gr. boterh.w 0,89

150 gr. achterham 1,69

150 gr. Hong. Mix 0,89

150 gr. saks 0,89

DONDERDAG:
500 gr. varkenskarbonade 2,98

250 gr. bief tartaar 2,13

250 gr. rauwe lever 98 et.

1 kg. doorregen
rundlappen 5,98

250 gr. gekookte worst 98 et.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

R. D R E N T H .
arts

AFWEZIG tot 19 april.
Waarn.: dr. Zwerver, dr.
Anderson en dr. Flieringa.

H. L. H I L A R I D E S
tandarts

Kostverlorenstraat 108
AFWEZIG tot maandag 13
april.

Voorkom zwerfkatten !
Nesten jonge poesjes kunt
u binnen de 24 uur laten
inslapen bij de dierenbe-
scherming of bij het Kenne-
mer Dierentehuis.
Tel. dierenberscherming:
4561 of 3225; tel. dierente-
huis: 3888.
Secr. Dierenbescherming,
Lorentzstr. 238, Zandvoort.

Flinke zelfst. werkster voor
een ochtend of middag per
week, modern huis.
Tel. 4999, na 19 uur.

Te koop: witte Opel Kadett,
i.pr.st., b.j. '65, z.g.a.n.
banden. Vraagprijs ƒ 1500,-.
Tel. 2135, tussen 10.00 en
17.00 uur.

Gevr. voor het aankomend
seizoen: een buffet-chef.
Café-Rest. 'De Kousepael',
Haltestraat 25, Zandvoort,
telefoon 2567.

DUREX
CONDOOMS
Uiterlijk tot 4 april verdient
u ƒ 4,50 of f 6.— door te
profiteren van onze

SPECIALE
AANBIEDING

Bij 6 pakjes Durex (18st.)
Gossamer of Fetherlite

6 stuks GRATIS !
in Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (bij de Kerk-
straat).

BANKSTELLEN, direkt

van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ595,-; of
1 x f 150,- en 10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

S E X B L A D E N zijn duur!
U kunt onze sex-portefeuille
huren voor ƒ 1,— per week,
inh. 4 bladen, w.p.: Candy,
Chick, Rosie, Smiles, etc.
Sexboeken voor 50 et per
week per deel. Uiterste dis-
kretie! Schrijf postbus 171,
Zandvoort.

Hulp gevr. voor seizoen.
Pension 'De Noord', Zand-
voortselaan 153, tel. 2351.

Jong echtp. b.z.a. v. werk-
zaamh. in strandpaviljoen
of evt. pachten. Br. ond.
nr. 2501 bur. Zvt. Crt.

Voor direkt gevr.: kamer-
meisje of vrl. hulp, hoog
loon. Hotel Faber, Kostver-
lorenstraat 15, tel. 2825.

Gevr.: eerlijk, net meisje als
winkelhulp. Bakkerij J. v.d.
Werff, Gasthuisplein 3.

Alle postzaken zijn op Goe-
de Vrijdag Inplaats van
20.30 uur nu om 19.00 uur
GESLOTEN!

Wij zoeken voor enkele da-
gen p.w. in vaste dienst:
KASSIER in onze automa-
ten-speelzaal te Zandvoort.
N.V. PLAY IN, Kerkstr. 11,
telefoon 3580.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM,
telefoon O 23 - 31 50 55

Alles voor uw
hond en poes:
HART, LEVER, UIER,
PENS, KOPVLEES,
enz., enz.

Groot WOONHUIS, Zandv.-
Noord te koop aangeboden.
Voorzien van luxe betimme-
ringen, keuken en c.v. Leeg
te aanvaarden.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Oppas gevr. bij oudere
vrouw, ma. wo. do. vrijdag
van 8.30-12.30 uur. Zeestr.
41, tel. 5051.

Te koop aangeb.: Nestor
Martin gasfornuis; koelkast,
Helex; openhaard; Zaans
klokje; 2 mod. lampen; dres-
soir. Dr. Schaepmanstr. 20,
telefoon 2530.

Duitse familie, 4 pers. zoekt
woonruimte met keuken, 3
tot 24 juli. Tel. 5872,

Te huur gevr.: autobox, per
1 mei. Telefoon 2921.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woohuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l, telefoon 2136

Te koop: 2 pers. kantelbed
met Hernia-spiraal, prima
Polyether matras, 130 cm
breed; partij blanke arm-
fauteuils met rode skai zit-
tingen, geschikt voor eet-
zaal, strand of iets derg.
Pension Lami, Hogeweg 34,
telefoon 3466.

Echtp., 2 kinderen, zoekt
woonruimte in Zandvoort.
Br. ond. nr. 2502 bureau
Zandv. Courant.

Mevr. Siemons, boul. Pau-
lus Loot 93, vraagt zelfst.
meisje voor de huish. Geb.:
hoog loon. Tel. 3307.

KOZIJNEN, enz. Goedkope
aanb. nw. kozijnen, deuren,
enz., nw. vloerdelen a 700
p.m2 excl. Grote partijen
sloophout. Waterdrinker,
Baanstr. 61-63b, tel. 24893,
Beverwijk.

Te koop: solide boekenkast,
kompl. met boeken van be-
kende schrijvers(sters),
kompl. encyclopedie, afm.
180x200x40, prijs ƒ950,-
Burg. Engelbertsstr. 13hs.,

vraagt:

kassières
. en

leerling
kassières
voor filiaal Zandvoort.

Inl. dagelijks
bij de bedrijfsleider,

'de heer Baas,
Grote Krocht 9,
Zandvoort.

albert
heijn,

ALLE VERZEKERINGEN - AUTOFINANCIERING

MEVR. A. M, FOLKERS-STRUVÉ
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

Uw nieuw verzekeringsbewijs plus bromfietsplaat-
je liggen voor u klaar.

Aannemersbedrijf

H. Vermaat
voorheen Grote Krocht 31

voor onderhoud,
verbouwingen en voegwerken.

Thans gevestigd:
POTGIETERSTRAAT 58

Telefoon blijft 2784.

Gevraagd voor ons bedrijf, gelegen in het een-
trum van Zandvoort:

handige meisjes
of gehuwde dames (eventueel voor halve dagen),
voor het monteren van kleine elektronische onder-
delen.
Er bestaat ook mogelijkheid in ons bedrijf opge-
leid te worden tot het verrichten van deze werk-
zaamheden.

F. M E R T E N S, Vinkenstraat 14, telefoon 3506

Aangeboden in Centrum Zandvoort, een

OPSLAGRUIMTE
van plm. 50 m2

Brieven aan K. Visser,
Lorentzkade 42, Haarlem.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even. '
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk! Gedipl. install. • Erk. A.C.I.
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Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 27 maart:

Hillegom,—Zandv m.
Zandv.m. 3—KIC 3

B-junioren:
Zandv.m. l-DCO 1
VVH 1—Zandv.m. 2

C-junioren:
Schalkwijk 3—Zandv.m. 6

A-pupillen:
Zandv.m. 2—SHS 1
DCO 6—Zandv.m. 6
Bloemendaal 6—Zandv.m. 7

B-pupillen:
Bloemendaal a—Zandv.m. a
Zandv.m. c—HBC c
Schalkwijk e—Zandv.m. d
THB b-Zandv.m. f

Uitslagen zondag 28 maart:
Stormvogels—Zandv.m.
Purmersteijn 2—Zandv.m. 2
Zandv.m. 3-ZSGO 2
Zandv.m. 4-SVY 2
Zandv.m. 5—DSK 2
Geel Wit 2—Zandv.m. 6
HFC 7—Zandv.m. 8
Beverwijk 6—Zandv.m. 10
Zandv.m. 11-KIC 8

0—3
1—6

2—0
7—4

0—8

4—1
1—0
0—6

2—1
3—0
6—0
1—0

0—1
4—2
1—1
1—2
1—2
3—2
1—6
uitg.
1—2

Junioren B:
TZB 1-Schoten 2
Kennemerland 3—TZB 2

Junioren C:
TZB 1—RCH 3

TZB Cl kampioen.
Terrasvogels 4—TZB 2

Programma zaterdag 3 april:
Junioren B:

58 Terrasvogels 2—TZB 2
Junioren C:
71 Terrasvogels 2-TZB 1

Programma zondag 4 apri:
Senioren:

19 TZB—THB
22 TZB 2-VVH 2
85 TZB 6—Beverwijk 9
95 TZB 7-Beverwijk 11
97 DSB 6-TZB 8

100 DEM 12-TZB 9

1—2
1—3

11—0

0—9

15.15 u.

15.15 u.

14.30 u.
12 u.
12 u.

14,30 u.
12 u.
12 u.

Programma zaterdag 3 april:
20 Kennemers 3—Zandv.m. 3 15.15 u.

B-junioren:
40 SIZO 1-Zandv.m. 1 14 u.

C-junioren:
83 Geel Wit 4—Zandv.m. 6 14 u.

A- en B-pupillen:
Pupillen Polio toernooi (40 teams) op alle
velden.

A-pupillen aanvang 10 u.
B-pupillen aanvang ^3.30 u.

SPORTING CLUB ZANDVOORT
Afdeling badminton
A.s. zondag organiseert 'Sporting Club
Zandvoort' weer het jaarlijkse toernooi om
het badminton-kampioenschap van Zand-
voort.
Een rekord aantal van 160 koppels komt
binnen de lijnen. Behalve dames-dubbel, hè-
ren-dubbel en mixed-dubbel zijn er nu voor
het eerst aparte groepen senioren (boven
35 jaar). Dit monster-toernooi, waarin meer
dan 150 partijen worden gespeeld, begint
om 9 uur en zal zeker tot 19.00 uur du-
ren. Vooral 's middags zal er van boeiend
badminton te genieten zijn.

Programma zondag 4 april:
Zandv.m.-ZVV 14.30 u.
Zandv.m. 2—Volendam 4 10 u.
Kon. HFC 2—Zandv.m. 3 12 u.

21 Zandv.m. 4—Kennemers 4 12.30 u.
29 Velsen 4—Zandv.m. 5 11.30 u.
53 Concordia 5—Zandv.m. 8 12 u.
61 Zandv.m. 9-KIC 6 12.30 u.
71 Velsen 7—Zandv.m. 10 11.30 u.

A-junioren:
105 Zandv.m. 1—DCO 1 9.45 u.

Zandvoortse Hoclcev Club ZJH.C.
Programma zondag 4 april:
Dames senioren:
Zandvoort l—HDM l 11 u.
Kieviten III—Zandvoort II 14.30 u.
Zandvoort III—Kampong VII 14 u.
Zandvoort IV—Rood Wit IV 12.30 u.
Heren senioren:
Zandvoort l—HDS l 14.30 u.
Zandvoort II—Victoria III 12.30 u.
Togo.V—Zandvoort III 11 u.
Zandvoort IV-BMHC VIII 11 u.

Microvoelbalvereniging ' Zandvoort'
Vorige week speelden een A-, B- en jeugd-
team een wedstrijd tegen de vereniging Am-
sterdam '70 te Amsterdam. De resultaten
waren slecht. Zowel A- als jeugdteam ver-
loren met 8—0. Het B-team verloor met
6—2. R. de Reus was de enige zandvoort-
se speler die een overwinning behaalde.
In de totaalstand won Amsterdam '70 met
3—0.
In de verschillende klassen zijn de beslissin-
gen gevallen. De kampioenen zijn: 1e klas-
se F. Roskam, 2e klasse P. Brouwer, ter-
wijl R. de Reus promoveert naar de 1e
klasse. In de 3e klasse is M. v.d. Mije
kampioen, terwijl A. v.d. Mije, D. Rozen-
krans en H. Ewoldt zeker zijn van promo-
tie.
A.s. maandag worden de laatste kompetitie-
wedstrijden van het seizoen '70-'71 ge-
speeld. Bovendien staan de beker en de
kupfinale op het programma. De beide fi-
nales zullen gaan tussen J. Bloem en A.
Roskam.
Op 19 en 26 april wordt het seizoen ge-
sloten met het traditionele 'Altijd Prijstoer-
nooi'.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen afgelopen weekeinde:
Senioren:

DSB—TZB 1—3
Velsen 3—TZB 2 1—1
Schoten 6-TZB- 3 3—1
Waterloo 5—TZB 4 3—O
THB 6-TZB 6 4—4
DIO 8-TZB 7 5—3
TZB 8—Concordia 8 3—1
TZB 9-DEM 12 1—7

Pupillen A:
Geel Wit 1—TZB 1 1—1
TZB 2-HFC 3 1—1

Pupillen B:
TZB a-DSOV a 1—1
TZB b-OG c 3—2

Junioren A:
TZB 2-TYBB 3 0—9

Afdeling zaalvoetbal
De eerste zandvoortse zaalvoetbal-kompeti-
tie start op donderdagavond 8 april met
een onverwacht groot aantal inschrijvingen.
Negen teams zullen voor een ongetwijfeld
spektakulaire reeks wedstrijden zorgen, t.w.
Politie, Duysterghast, Colpitt, Drommel,
A.S.V. Sandevoerde, Handbal Zandvoortm.,
Buchel, Sporting Club l en II.
ledere donderdagavond tussen 19.45 uur en
23.00 uur worden er 4 wedstrijden ge-
speeld.

Het programma voor a.s. donderdagavond
luidt:

Buchel—ASV Sandevoerde 19.45 u.
Duysterghast—Sporting Club II 20.35 u.
Drommel—Colpitt 21,25 u.
Zandv. Handbal—Sporting Club 22.15 u.

BURGERLIJKE STAND
26 maart 1971—1 april 1971

Geboren: Gabrielle, d.v. B. J. Viveen en
S. Molenaar; Dennis, z.v. C. Kerkman en
B. Wijnands; Daniëlle, d.v. J. P. van He-
mert en T. F. M. van der Wolde.

Overleden: Grietje Moraal, oud 89 jaar,
gehuwd geweest met J. Mulder.

Ondertrouwd: Willem Lissenberg en Kar-
la Camkova; Pieter Johannes Diele en Antje
Henderina Faber; Lewis Fiorentino en Mar-
tina Johanna Maria Straathof; Christiaan
Jozef Maria Lemmens en Cornelia Maria
Henriette Burger.

Gehuwd: Erik Dosse en Renée Stokking;
Konrad Mors en Marion Ellen Scherpenzeel.

Overleden buiten de gemeente: Alida
Geertruida Vollenga, oud 77 jaar, gehuwd
geweest met L. Schuiten; Nicolaas Polycar-
pus Hopman, oud 67 jaar; Hendrica Johan-
na Aleida Zwarts, oud 90 jaar, gehuwd ge-
weest met P. C. Mens.

PARKEERVERBOD
ACHTERWEG
Het gemeentebestuur heeft aan beide zij-
den van de Achterweg een parkeerverbod
ingesteld. De maatregel is aangegeven door
middel van gele strepen op de trottoirband.

EREDIVISIE VOLLEYBAL
IN SPORTHAL
A.s. zaterdag 3 april om 19.30 uur, kan
men weer getuige zijn van een spannende
wedstrijd tussen H.V.S. en CITO uit Zeist.
CITO behaalde vorige week een verrassen-
de overwinning en is daardoor vlakbij
H.V.S. gekomen. Voor beide partijen staat
dus veel op het spel.

RUIM ƒ 1300
VOOR ORANJEFEEST
De onlangs door het Komité viering Konin-
ginnedag '71 gehouden huis-aan-huis kollek-
te ten bate van de op 30 april te organi-
seren feestelijkheden heeft ƒ 1344,88 opge-
bracht.

CHRISTA DUKEE; IN HALVE FINALE
Christa Duker van 'Sporting Club Zandvoort* heeft zich geplaatst voor de halve finale

keurturnen, welke overmorgen In <le nieowe sporthal in Hoorn zal worden gehouden.

Het zandvoortse meisje drong tot de halve finale door tijdens de j.l. zondag in de

Pellikaan sporthal gehouden vooirwedstrijden voor het nationaal kampioenschap jeugd-
en keurturnen van de KNGV.

Aan deze, door de 'Sporting Club Zandvoort' georganiseerde wedstrijden, namen in

totaal negentig turnsters deel. De wedstrijden werden door ongeveer vijfhonderd toe-
schouwers bijgewoond.

Onze vaste rubriekschrijver Bartje heeft de lezers

van ons blad afgelopen dinsdag reeds ingelicht

over het gebruik van panty's. 'The Helen Le

Clercq dancers' op bovenstaande foto, informe-

ren u op hun manier over dit produkt van tekstiel-

nijverheid. De fraaie benen van de in hot pants

poserende dancers van Helen zijn in laddervrije

Ballito panty's gestoken, een produkt van Setter

Set uit Veenendaal. Meer weten wij er niet van,

maar het plaatje vinden wij gewoon leuk.

programma
paasvoetbal
scholieren
WOENSDAG 7 APRIL
Poule l
Veld West, 2.00-2.30 uur:

H. Schaftschool—Beatrixschool II (A)
Veld West, 2.35-3.05 uur:

Beatrixschool l—v. Eeghenschool (B)
Veld West, 3.15-3.45 uur:

Verliezer A—Verliezer B
Veld West, 3.50-4.20 uur:

Winnaar A—Winnaar B

Poule II
Veld Midden, 2.15-2.45 uur:

Mariaschool—Plesmanschool
Veld Midden, 3.00-3.30 uur:

Mariaschool—v. Heuven Goedhartschool
Veld Midden, 3.45-4.15 uur:

Plesmanschool—v. H. Goedhartschool

Poule III
Veld Oost, 2.00-2.30 uur:

Wilhelminaschool—Aerdenhsv.
Veld Oost, 2.45-3.15 uur:

Wilhelminaschool—Julianaschool
Veld Oost, 3.30-4,00 uur:

Aerder.hsv.—Julianaschool

ZATERDAG 10 APRIL
Veld West, 9.00-9.30 uur:

Winnaar poule l—Winnaar poule II
Veld West, 9.45-10.15 uur:

Winnaar poule l—Winnaar poule III
Veld West, 10.30-11.00 uur:

Winnaar poule II—Winnaar poule III .

Veld Midden, 9.15-9.45 uur: /.
No. 2 poule l—No. 2 poule II

Veld Midden, 10.00-10.30 uur:
No. 2 poule l—No. 2 poule III

Veld Midden, 10.45-11.15 uur:
No. 2 poule II—No. 2 poule III '

Veld Oost, 9.00-9.30 uur:
No. 3 poule l—No. 3 poule II (A)

Veld Oost, 9.45-10.15 uur:
No. 3 poule III-No. 4 poule l (B)

Veld Oost, 10.30-11.00 uur:
Winnaar A—Winnaar B

Veld Oost, 11.05-11.35 uur:
Verliezer A—Verliezer B

Het wedstrijdreglement vermeldt dat de
no.'s l van elke poule spelen om de eerste,
tweede en derde plaats; de no.'s II van el-
ke poule spelen om de vierde, vijfde en zes-
de plaats en de no.'s III-IV van elke poule
spelen om de zevende t/m de tiende plaats.

Bij gelijk spel eindigen in een poule be-
slist het doelgemiddelde. Is dit ook gelijk,
dan volgt een beslissingswedstrijd, even-
tueel gevolgd door het nemen van straf-
schoppen.

Direkt na afloop van het toernooi zal de
prijsuitreiking plaatsvinden.

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR

Het- afbuigende verkeer mag hef recht-
doorgaande verkeer op dezelfde weg
nier funderen. Ook de voetganger nief f_

**% \

'/C ^ /al '• ,/ ./

O.G.Makelaar
H. W. CQSTER

Burg. Engelbertsstr. 11
Zandvoort

Tol. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

. „ . »»«.de tram vormt
een uirzondèring.' Hij gaar als af -
buigend verkeer yóür hef rechrdoor-JI
gaande verkee-- \^ S
op dezelfde weg,

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur.

Snelle reparatie - Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

doet verkopen

en de gro^t^oorra^j ̂
diepvriezers^ ^

-wasaulomaler>-
televisies

radio-meubelen
afspeel-apparatuur

Idanü denkt)

gasfornulzen
naaimachines
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17.50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ,ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

onze samenleving
reageert aggressief
op druggebruikers
'Alkohol, nikotine' en andere middelen, zit van drugs, worden zondermeer opgepakt
worden door onze samenleving als vanzelf- ^ ™d£^ *SÜf^^^
sprekend geaksepteerd en ditzelfde geldt bruikers in nood te helpen worden door of-
voor geneesmiddelen wél of niet verstrekt ficiêle instanties welbewust doorkruist.

, . • Een recent voorbeeld noemde spreker het
op doktersrecept. - -optreden van de haarlemse officier van ju-
Het gebruik van die middelen vindt men ge- stitie tegen de beheerder van het opvang-
woon. Maar hè, gebruik van andere .tof. ^^J^ff*™'^*^
ten wordt door de samenleving onaanvaatd- voor mensen jn noo(j jn diskrediet te bren-
baar en verwerpelijk-geacht: de gebruikers gen en om zeep te helpen.
worden ged.skrim.neerd. door da Justitie Dr Van Ree •£W.*lchoa^'^"

vvd-er hans wiegel
wil zo nodig in oppositie
om vijand te ontregelen

vervolgd en veroordeeld tot celstraf'.
Moskja' opvangcentrum en de aktiviteiten
van de sociale hulpdienst Release'Haarlem.
Hij kon, als medewerker van de psychiatri-

Dit zei psychiater dr. F. van Ree in zijn sche inrichting Vogelenzang, uit eigen erva-
inleiding over soft en hard drugs, die hij ring spreken over het nuttige werk van de-
vrijdagavond op uitnodiging van de afdeling ze instellingen. Ook vertelde dr. Van Ree
Zandvoort van de Ned. Protestantenbond in uitvoerig over een door hem gemaakte Isd-
het NPB-gebouw aan de Brugstraat hield. trip. Tenslotte deelde hu mee, dat het aan-
De mening over drugs en druggebruik wordt tal gevallen van overmatig gebruik van alle
vrijwel uitsluitend gevormd door levensbe- middelen, soft en hard drugs mbegre-
schouwelijke, godsdienstige en politieke op- pen, overal ter wereld ongeveer 2% be-
vattingen, aldus spreker. droeg.
Op grond van die opvattingen worden drugs Niet om het overmatig gebruik en de vaak
en druggebruikers 'aan de schandpaal ge- ernstige gevolgen te bagatelliseren, maar
nageld' of getolereerd. Er kan in feite dan om aan te tonen dat voor een overtrokken
ook niet gesproken worden van een drug- voorstelling van zaken rond het drugge-
probleem, maar van een maatschappijpro- bruik geen aanleiding bestaat.
bleem, zei dr. Van Ree.
Onze huidige maatschappij en onze kuituur,
vervolgde inleider, zitten volledig in de
knoop met de drugs en trachten de knoop
door te hakken door stoffen als hasj, ma-
rihuana, etc. uit de bannen en de gebrui-
kers van deze middelen als kriminelen te
beschouwen en te behandelen.
Het is dan ook typerend dat de druggebrui-
kers in eerste instantie door de justitie
worden 'opgevangen' en niet door de socia-
Ie- en medische bureau's. En het is deze
gedragslijn die de sociale en medische be-
geleiding waar deze nodig is blokkeert en
vrijwel onmogelijk maakt. Gebruikers van
drugs, die in nood verkeren, durven geen
kontakt op te nemen met de officiële bu-
reau's, uit vrees in handen te zullen vallen
van de rechtelijke macht. Dr. Van Ree be-
pleitte dan ook het opheffen van de wette-
lijke verbodsbepalingen t.a.v. verdovende
middelen. Dan zal een optimale medi-
sche en sociale begeleiding de kans krij-
gen, die nu ontbreekt.
Spreker stelde vervolgens dat het bij drugs,
precies als bij alkohol en nikotine, gaat om
de wijze waarop ze worden gebruikt. Dit
gebruik kan als volgt worden gerubriceerd:
gewoonte, verslaving en gewenning. De ge- ;
woonte van gebruik, behoort, evenals bij Ie- ;
gale genot- en geneesmiddelen, totfe
het normale gedragspatroon. De verslaving
is een vorm van gebruik die men niet ge
makkelijk los kan laten. De gewenning ten
slotle heeft tot gevolg dat de gebruiker!
een steeds grotere doses nodig heeft van,
stoffen die een bepaald psychisch effekt
veroorzaken.
Dr. Van Ree bestreed de mening van fer-
vente bestrijders van drugs dat de gewoon-
te automatisch verslaving en dat de ver-
slaving weer de gewenning tot gevolg heeft.
Het gebruik wordt, evenals dat van andere
middelen, voornamelijk bepaald door psy-
chische- en sociale faktoren en omstandig-'
heden.
Vaak is verslaving of gewenning een direkt
gevolg van maatschappelijke moeilijkheden
en niet het omgekeerde, zoals de kruisvaar-
ders tegen drugs ons graag willen doen ge-
loven. Onmaatschappelijk en onaangepast
gedrag van de druggebruiker is niet de oor-
zaak, maar het gevolg der moeilijkheden.
Vooral jonge mensen, zei dr. Van Ree, pro-
beren zich van de huidige maatschappij met
zijn bikkelharde struktuur en onopgeloste
problemen van oorlog en vrede, etc., te iso- |_|et verenigingsgebouw 'De Krocht' was
leren door middel van drugs. Een deel van ... . . . .„. . „„. ,_. „.-i,_„j
de jeugd ziet het eenvoudig niet meer en vrijdagavond goed bezet toen in verband
trekt zich terug jn een eigen wereld, los met ziekte van de voorzitter mevr. W. Kerk-
van de bestaande samenleving. man-Elzinga de aanwezigen welkom heette.
De maatschappij reageert hierop — zoals . . ,_ . .. , _„
iedere gevestigde orde reageert - aggres- Opgevoerd werd Een aap op visite , een
sief. Mensen, die betrapt worden op het be- blijspel van Dlck Maasland. De titel vonden

we niet erg geslaagd maar daar kon de
toneelvereniging 'Wim Hildering' uiteindelijk

'KIJKEN EN ZIEN '71'

Vanaf 9 t.e.m. 12 april a.s. organiseert de
Fotokring Zandvoort, onder de titel 'Kijken
en zien '71', in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat de jaarlijkse eksposi-
tie van zwart-wit foto's. De tentoonstelling,
de vijftiende in de reeks van jaarlijkse mani-
festaties, zal donderdagavond om 8 uur
door de wethouder van kulturele zaken, de
heer K. C. van der Mije Pzn., worden ge-
opend.
Vrijdag is de tentoonstelling voor het pu-
bliek toegankelijk van 19.30-22.00 uur en
de overige ekspositiedagen van 11.00-18.00
uur en van 19.30-22.00 uur.

In het kader van de komende parlements-
verkiezingen sprak afgelopen vrijdag op uit-
nodiging van de afdeling Zandvoort van de
partij Voor Vrijheid en Democratie het jong-
ste Kamerlid van deze partij, Hans Wiegel,
in het Gemeenschapshuls. Spreker had voor
deze avond het onderwerp gekozen Temid-
den van de politieke chaos: uw eensgezinde
vvd'.

Tot de politieke partijen die de chaos ver-
oorzaken behoorde volgens de hr. Wiegel
ook de drie konfessionele partijen, die naar
sprekers vaste overtuiging na de Kamerver-
kiezingen aan de vvd zullen vragen om sa-
men met hen een kabinet te vormen. Want,
zo voorspelde de jongste loot aan de vvd
stam, de konfessionelen zullen er niet in
slagen voldoende stemmen te vergaren om
op eigen kracht het land te besturen.
De heer Wiegel noemde het een verkeerde
mentaliteit om na de verkiezingen 'Op de
kanapé in de huiskamer' te bepalen wie in
de komende vier jaar zullen regeren. Toch
schijnt de vvd zich nu al te verkneuteren'
bij het vooruitzicht dat de konfessionelen
een knieval zullen maken. De vvd, aldus de

(**et aap op t/istte,

Spektakulaire scène uit 'Een aap op visite'
Foto: Frans Nieuwenburg

AGENDA
voor de hedenavond te houden openbare
vergadering van 'de zandvoortse gemeente-
raad in het gemeentehuis, aanvang 20.00
uur.

1. Notulen van de vergadering gehouden
op 9 maart 1971.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Vaststelling bestemmingsplan Lijster-

straat.
6. Aankoop televisietoestel t.b.v. de Han-

nie Schaftschool.
7. Herziening raadsbesluit inzake delaga-

tie.
8. Krediet voor de inrichting van interlo-

kale radio-netten voor de politie.
9. Aanschaf perstrommelauto voor de

dienst van publieke werken.
10. Beroepschrift van N.V. Interbel teger

weigering bouwvergunning.
11. Pré-advies inzake een brief van de

pvda. afd. Noord-Brabant over de aan
stelling van een sociaal raadsman.

12. Beroepschrift van T. Bakker tegen wei-
gering bouwvergunning.

13. Onbewoonbaarverklaring sousterrain
perceel Hogeweg 58.

14. Verzoek M. Cerni betreffende eksploi-l
tatie amusementspark terrein aan de
Boulevard Barnaart.

15. Pré-advies inzake een motie van de
raad van Ooststellingwerf betreffende
de B.B.

16. Rondvraag.

niets aan doen.

In het huis van Alfred Moerman, een minis-
terie-ambtenaar die samen woont met zijn
zuster, is de stemming zeer gespannen door
de aanwezigheid van een buitenlandse di-
plomaat, Popov, die niemand verstaat en
ook door niemand verstaan kan worden.
Uit gebaren en uit een kakafonie van rus-
sische klanken moeten de anderen maar
proberen de bedoelingen van Popov te gis-
sen. Die anderen zijn Krent, de man die de
gasleiding komt kontroleren, de verloofde
van Alfred Moerman, Tanja, de dienstbode
Rika en haar vriendje Pummy, een typiste
van een uitzendbureau en een oude dame,
opoe Bakker.
ET blijken staatsgeheimen te zijn verdwenen
en de sporen wijzen naar het huis van
Moerman. In opdracht van het ministerie
mag dan ook op een gegeven moment nie-
mand het huis verlaten en met de op dat
ogenblik aanwezige personen beleefde de
zaal kostelijke momenten.
De rol van de slappe, hypernerveuse Moer-
man werd uitstekend vertolkt door Martin
Langereis, zijn zuster werd uitgebeeld door
Thea Lammers, die van haar rol een verruk-
kelijke kreatie maakte. Theo Warnink en
Marja Versteege, die resp. de rol van de

\gasman en de typiste toegewezen hadden
^gekregen, kweten zich uitstekend van hun

taak. Deze beide spelers, die in december
1969 debuteerden, zijn uit de kern van spe-
lers van 'Wim Hildering' niet meer weg te
denken. Daarom hebben we ook het volste
vertrouwen in de debutanten van deze
avond, Janny en Wil van Waardenberg. We-

liswaar nog een beetje onwennig deden ze
het toch niet onaardig en het zou ons niet
verbazen wanneer regisseuse Ali Bol ook
van hen waardevolle medewerksters zou we-
ten te maken.
Pummy, de steeds maar weer om zijn sa-
laris zeurende tuinknecht, werd aardig ge-
bracht door Johnny Lemmens. Heel veel
sukses oogstte Joop van Droffelaar met
zijn rol van diplomaat Popov, de baardige
Rus die met zijn zware stem onverklaarba-
re woorden de zaal inslingerde. De moge-
lijkheden die deze rol hem bood wist hij
ten volle te benutten. Opoe Bakker kon door
niemand beter dan door Rie Kok worden
uitgebeeld. Met haar kostelijke mimiek en
haar tot aan het eind konsekwent volgehou-
den kraakstem had ze een groot aandeel

in het sukses van de avond.
Het dekor bood een gezellige kamer, waar-
voor mevr. Kerkman in haar dankwoord te-
recht hulde bracht aan de vervaardigsters.
Ook richtte spreekster woorden van harte-
lijke dank aan regisseuse Ali Bol, die een
handtas in ontvangst mocht nemen. Souf-
fleuse Truus Lorenz en de vrouwelijke spe-
Iers kregen allen een azalea en daarmede
kwam een eind aan een bijzonder geslaag-
de avond, waarop 'Wim Hildering1 met vol-
doening terug kan zien.
Wanneer we toch een aanmerking maken
geldt dit dan ook niet de voorstelling maar
de pauze. Die was rijkelijk lang en zeker
voor hen die hun kopje koffie in de zaal
nuttigden. De zaal bleef namelijk in het
donker gehuld! Kr.M.

logos en release gaan
woonruimteproblemen aanpakken
Logos Zandvoort en Release Haarlem gaan
nauw samenwerken op het gebied van huis-
vestingsmoeilijkheden in Zandvoort.

Direkte aanleiding tot de samenwerking zijn
de krakersaffaire in de Joh. G. Mezger-
straat en een recente woonruimtekwestie,
waarbij een alleenstaande vrouw met zes
kinderen haar tijdelijke verblijfplaats moest
verlaten. Wat dit laatste betreft deelt Lo-
gos Zandvoort in een gisteravond uitg'ege-
ven persbericht het volgende mee:
Het betreffende gezin woonde in een pand
van de gemeente Zandvoort in de Mezger-
straat dat nodig moest worden opgeknapt.
Na de opknapbeurt, welke na veel aandrin-
gen van de zijde van de bewoonster ter

hand werd genomen, bleek er van verbete-
ring nauwelijks sprake en de vrouw weiger-
de met haar kinderen de woning opnieuw
te betrekken.
Gisteren moest het gezin de voorlopige ver-
blijfplaats verlaten. Het gemeentebestuur
weigerde, zonder nadere opgaaf van rede-
nen, een woning aan het gezin en bracht
de vrouw en haar kinderen onder in een
kinderhuis. Deze 'oplossing' van het kolle-
ge van b en w voor een noodgeval gaat
de gemeente een bedrag van ƒ 5250 per
maand kosten, terwijl er leegstaande wonin-
gen zijn waarvan de kosten slechts een
fraktie van genoemd bedrag uitmaken en
waar, aldus Logos, het gezin zich beter
thuis zou voelen.

liberaal Wiegel, zal pas dan op hun avan-
ces ingaan 'wanneer een voldoend aantal
punten uit het urgentieprogramma van de
vvd in de beleidslijnen worden opgenomen'.
Met de wat de spreker noemde 'tweedracht-
zaaiende oppositie' van de pvda voor ogen,
kan de vvd anders beter in de oppositie
gaan waar zij 'de vijand kan ontregelen'.
VVD-er Wiegel, die in de Kamer voor een
liberaal woningbouwbeleid pleitte, zei dat
er in het urgentieprogramma van zijn partij
t.a.v. de woningbouw geen getallen worden
genoemd, zoals in de programma's van an-
dere partijen. 'Wij zijn al blij wanneer wij
de woningbouwproduktie met enkele duizen-
den huizen per jaar kunnen verhogen'. Het
ziet er dus naar uit dat de vvd de plan-
nen en getallen eerst na de verkiezingen
'in de huiskamer op de kanapé' zal vormen.
Spreker maakte aan de hand van een aan-
tal voorbeelden duidelijk waar de verschil-
len tussen het programma van zijn partij
en die van de andere partijen lagen. Zo wil
de vvd geen verhoging van de ontwikke-
lingshulp aan de landen van de derde we-
reld van 1% naar 1'/2°/o van het nationaal
inkomen. Wij steken nu al met kop en
schouder boven de andere landen uit en dat
vond hij hoog genoeg. Verder wil de vvd
de aow optrekken en de verhoging finan-
eieren door verlaging van de kin-
derbijslag. Voor de ziekteverzekering zou
een eigen risiko moeten worden ingevoerd.
De vvd wil een beperking van het aantal
studenten en meer geld voor de werkende
jeugd.
Het stellen van vragen verliep nogal stroef,
doordat de inleider de vragen beantwoord-
de zoals hij dit wellicht gewend is in ge-
zelschap van doorgewinterde politici in de
Kamer. Door de nogal ondoorzichtige ant-
woorden kwam de diskussie nauwelijks op
gang en voorzitter E. van Tetterode had het
heel wat makkelijker dan tijdens de onlangs
gehouden circuitavond.
T.a.v. een paar punten was het Kamerlid
echter bijzonder duidelijk. Wanneer uit on-
derzoekingen mocht blijken dat soft drugs
niet schadelijker zijn voor de volksgezond-
heid dan tabak en' alkohol, dan dienen deze
te worden gelegaliseerd.
'Wie zijn winkel niet kan runnen moet maar
weg', was de reaktie van de heer Wiegel
op een vraag of de staat kranten moet sub-
sidiêren die de vragensteller niet wilde le-
zen. Het liberale Kamerlid vond twee ver-
schillende dagbladen, een liberaal blad en
een socialistisch orgaan, voldoende voor de
informatie aan het publiek. Een geluid, dat
zijn toekomstige konfessionele partners in
het kabinet zeker niet als muziek in de oren
zal klinken.
Over de verscheidenheid aan informatie en
opinie, maakte spreker zich niet benauwd.
Die zal volgens hem wel blijven. Twee kran-
ten zou inderdaad de ideale oplossing zijn
voor Kamerleden die elke dag vele kranten
moeten doorworstelen. Sommigen beperken
zich nu al tot het lezen van de koppen en
dat is merkbaar.

zvm remise met zvv
Eergisteren heeft Zandvoortmeeuwen in de
thuiswedstrijd tegen het zaanse ZVV een
in de eerste helft opgebouwde 2—O voor-
sprong in de laatste drie kwartier van de
ontmoeting verloren zien gaan.
Na rust scoorde een ongebroken en enthou-
siast ZVV twee doelpunten en bracht daar-
mee de eindstand op een 2—2 gelijk spel.

Het overwicht van de thuisklup in de eer-
ste fase van de ontmoeting werd gehono-
reerd door een treffer van Richard Bruijn-
zeel en een schitterend doelpunt van Gerard
Koper. Het zag er toen naar uit dat Zand-
voortmeeuwen met deze komfortabele yoor-
sprong op rozen zat. Maar het elftal uit de
Zaanstreek bleek niet in het minst onder
de indruk van deze achterstand en probeer-
de in de tweede helft de voorsprong van de
geel-blauwen ongedaan te maken door de
achterhoede onder stevige druk te zetten.
Het enthousiasme van ZVV, dat het gebrek
aan technische vaardigheid ruimschoots
kompenseerde, bleef niet onbeloond.
Tengevolge van een verkeerde reaktie van
de vorigens goed verdedigende keeper
Henk Bos, verkleinde Van Oostenbrugge van
ZVV de achterstand voor zijn elftal met een
uitstekend doelpunt. Korte tijd later was
het dezelfde speler die doelman Bos op-
nieuw vergeefs naar de bal liet grijpen. De
bezoekers waren niet in het minst tevre-
den met de gelijke stand en liepen storm
op de achterhoede van de gastheren. Zand-
voortmeeuwen moest alle krachten konsen-
treren op de defensie om een dreigende
doorbraak te voorkomen.
In de slotfase 'van de wedstrijd trachtte de
thuisklup het verloren gegane initiatief te
herwinnen. Maar verder dan terreinwinst
kwam de voorhoede niet. De wedstrijd, die
voor Zandv.m. zo hoopvol begonnen was,
eindigde tenslotte in eerder genoemd gelijk
spel.

De stand in de eerste klasse A amateurs
na de wedstrijden van afgelopen zondag,
luidt als volgt:
SDW 19 28 ZVV 19 18
OVVO 19 23 Rood Wit A 19 18
DCG . 19 22 AFC 18 17
Uithoorn 18 21 Alkm. Boys 19 15
Zandv.m. 19 19 Hollandia 19 15
Spartaan 19 18 Stormvogels 19 12



raadsbesluit van '68
inzake ventvergunningen
in strijd met de wet

FAMILIEBERICHTEN

Naar eerst thans is bekend geworden, Is het
raadsbesluit waarin de gemeenteraad het
kollege van b en w machtigde vent- en
pachtvergunningen te verlenen en daarvoor
de tarieven vast te stellen, In strijd is met
de gemeentewet. De machtiging werd op
29 oktober 1968 door de raad goedgekeurd,
nadat vijf raadsleden hadden aangekondigd
tegen het verlenen van de machtiging In be-
roep te zullen gaan. Volgens hen was deze
niet gebaseerd op een voorafgaand delega-
tiebesluit en was de inhoud in strijd met de
gemeentewet.

Nu het vervolg van de affaire rond het
raadsbesluit en 't beroep van de vijf raads-
leden, eerst bij Ged. Staten en later bij
de Kroon, na drie jaar opnieuw in de open-
baarheid is getreden, blijkt dat het raadslid
N. Janssens (inspr. nu) en zijn medestan-
ders het bij het rechte eind hebben gehad.
In een brief, gedateerd 4 november 1969,
het de minister van binnenlandse zaken,
via GS, het gemeentebestuur van Zandvoort
weten dat het betreffende machtigingsbe-
sluit in strijd was met de gemeentewet.
De bewindsman was echter van mening dat
er vooralsnog geen voldoende gronden wa-
ren om het betreffende raadsbesluit —
waarom de vijf raadsleden hadden gevraagd
— te vernietigen. Wel drong de minister er
bij het kollege pp aan een regeling te ont-
werpen, 'waarbij de wettelijke bepalingen
in acht zouden worden genomen'. B en w
hebben de vingerwijzing van de minister op-
gevolgd en een nieuwe regeling m.b.t. vent-
en pachtvergunningen alsmede pachtsom-
men gemaakt, die een half jaar na de brief
van de bewindsman gereed kwam en ter
kennis van Ged. Staten werd gebracht. In
juli 1970 berichtten GS dat zij met de ont-
worpen regeling akkoord gingen en weer 'n
half jaar later — februari j.l. — vernamen

b en w dat de minister eveneens met het
ontwerp had ingestemd. In de raadsverga-
dering van hedenavond komt de nieuwe re-
geling, waarin zoveel tijd is gaan zitten,
m behandeling.

Over enkele uren vragen b en w de raad
hen te machtigen tot het in gebruik geven
van gemeentegrond voor het innemen van
standplaatsen en tot het vaststellen van de
daarvoor verschuldigde pachtsommen, zulks
onder bepaling dat een en ander naar re-
gelen van goed koopmanschap dient te ge-
schieden.
En verder:
Privaatrechtelijke vergunningen te verlenen
voor het venten, het te huur of ten gebrul-
ke aanbieden van paardjes, pleziervaartui-
gen e.d. op het strandgedeelte, hetwelk de
gemeente krachtens vergunningen van de
Rijkswaterstaat en de Domeinen mag eks-
ploiteren voor doeleinden voor publieke ont-
spanning, aan door burgemeester en wét-
houders aan te wijzen personen tegen de
door dat kollege met inachtneming van de
regels van goed koopmanschap vast te stel-
len pachtsommen en nader te stellen voor-
waarden.
Wanneer de raad bovenstaande regeling
goedkeurt, komt het raadsbesluit van 1968
gelijktijdig-te vervallen. B en w delen mee
dat zij naar aanleiding van een vraag van
de heer Janssens naar de datum van de
oorspronkelijke machtiging een uitgebreid
onderzoek hebben laten instellen in het ar-
chief. Maar dit speurwerk heeft niets opge-
leverd. De betreffende stukken, waarvan b
en w vermoeden dat ze ver vóór 1935 da-
teren, zijn spoorloos.
Het is natuurlijk jammer dat de papieren
weg zijn op het moment dat de gemeente
ze dringend nodig heeft om aan te tonen
dat ze inderdaad bestaan. Maar het is ook
prettig te kunnen konstateren dat het amb-
telijk apparaat minder ambtelijk is dan door-
gaans wordt aangenomen. Net als ieder ge-
woon mens kan de gemeente iets kwijt ra-
ken. Een hoopgevend trekje in ons bestuur.

Het behaagde de Heer tot Zich te
nemen, mijn innig geliefde man, onze
lieve zorgzame vader, behuwd- en
grootvader

Pleter Johannes van Leeuwen

eerder weduwnaar van A. Vermeulen
op de leeftijd,van 75 jaar.
Zandvoort:

E. M. van Leeuwen-
van der Zwaan

Leiden:
J. van Leeuwen
J. P. van Leeuwen-

Heemskerk
Diemen:

P. J. van Leeuwen
J. M. van Leeuwen-de Mul

Den Haag:
W. van Leeuwen
J. van Leeuw-Nutbey

Leiderdorp:
J. P. W. van Nieuwkerk-

van Leeuwen
W. H. van Nieuwkerk

Assen:
D. van Leeuwen
Y. P. G. van Leeuwen-

Verplancke
en kleinkinderen

Zandvoort, 2 april 1971
Vinkenstraat 16

De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort.

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den woensdag 7 april te 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren, na de
begrafenis.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 3 april:

Kennemers 3—Zandv.m, 3 2—2
B-junioren:

SIZO 1—Zandv.m. 1 O—1
C-junioren:

Geel Wit 4—Zandv.m. 6 1—2

het ivordt
voorjaar

Servicestation STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort,
telefoon 02507 - 4565

Drukkerij Oudt
«/h Gartenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Uitslagen zondag 4 april:
Zandv.m.-ZVV 2—2
Zandv.m. 2—Volendam 4 4—2
Kon. HFC 2—Zandv.m. 3 2—3
Zandv.m. 4—Kennemers 4 4—2
Velsen 4—Zandv.m. 5 1—3
Concordia 5—Zandv.m. 8 1—1

(Zandv.m. 8 kampioen!)
Zandv.m. 9—KIC 6 4—2
Vejsen 7—Zandv.m. 10 2—3

A-junioren:
Zandv.m. 1—DCO 1 2—3

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043. 3044, 3055 Politie
4S4I Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

- lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten'

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 6, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023) £65185 Singer Naaimachines vert.

straatwèo 122, Haarlem
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks

STEEKVLAM
VEROORZAAKTE BRANDJE
Zaterdagavond ontstond tengevolge van een
defekt in een gasgeiser, welke-een steek-
vlam veroorzaakte, brand in een keuken van
een perceel aan de Haltestraat. De brand-
weer, die spoedig ter plaatse was, slaagde
er in het vuur meester te worden. De scha-
de aan de keukeninstallatie wordt op rond
duizend gulden geschat.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
1 x f 150,- en 10 x f 48.95.
PARIAN, Amsterdam, 'tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966,
z.g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs ƒ4.650,-. Tot 17.00
uur tel. 02507-2135;
's avonds tel. 020-221566.

Gevr. meisje of jonge vrouw
of vakantiehulp van 's mor-
gens 8.30-14.00 uur. Aanb.
Hogeweg 1, tel. 3722.

Jongen, 21 jaar, i.b.v. rijbe-
wijs BE, zoekt werk voor
de zaterdag. Br. ond. nr.
2601 bur. Zvt. Crt.

Te koop aangeb.: Fiat 850
de Luxe, b.j. '66, i.z.g.st.,
vraagprijs ƒ 1500,-. A. J
v.d. Moolenstraat 14.

Te koop gevr.: damesfiets
en een onderschuifbed (spi-
raal). Tel. 2761.

21-jarig gedipl. kinderver-
zorgster b.z.a. voor crèche
of in een gezin. Ten Have,
Kam. Onnesstraat 33, Haar-
lem, tel. 023-242015.

Te koop aangeb.: polyester
zeilboot, 11m2, Dacron
tuig, aluminium mast, lucht-
kasten, op trailer. Prijs:
ƒ2.250.-. Tel. 02518-51692.

Gevr.: afwashulp voor de
paasdagen. Graftdijks Cor-
ner, tel. 4670 of 5513.

Te koop aangeb.: Austin
Glider, b.j. '66, i.z.g.st.
vraagprijs f 2200,-. Celsius-
straat 243.

Te koop aangeb.: een i.z.g.
st. zijnde Solex brommer,
/ 50,-. Te bevr. bij: v.d.
Boogaard, Tolweg 39, tele-
roon 3461.

Voor de paasdagen van 9-12 april hebben wij' nog

één'f f wee en tl r i e»
persoonskamers

nodig. Gaarne opgeven bij K E R K M A N, Grote
Krocht 18, telefoon 2560.

Wij vragen voor de aanstaande Paasdagen en
seizoen voor verkoop en snackbar:

vrouwlijke en
mannelijke bedienden

uitsluitend voor de avonddienst van 7 tot 3 uur.

Prettige werkkring, hoog loon.

Snackbar Effioflenaai*
ZEESTRAAT, naast Rinko, TELEFOON 4025.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

een jongen
van 16-20 jaar, voor alg. hulp in nieuw service-
bedrijf. Enige technische kennis gewenst, doch
niet vereist. Goed loon, in vaste dienst; evt. tijde-
lijk v.a. april t/m oktber.
Tevens voor de zomermaanden gevraagd:

net meisje
voor hulp bij verkoop van strandartikelen + lichte,
werkzaamheden.

Aanmelden dagelijks van 8-18.00 uur bij:

A R AL
service station
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27.

GLAZENWASSERSBEDRIJF
TEVENS SCHOONMAAKBEDRIJF

„Staadegaard"
Queridostraat 11/3, Haarlem, tel. 023-252937
Dag en nacht bereikbaar door ons automatisch
antwoordapparaat.

rmet totale bodemprijzen!

VERKIEZINGEN
KOMEN IN ZICHT
De afdeling Burgerzaken van de gemeente
Zandvoort verzoekt ons het volgende onder
de aandacht van onze lezers te brengen:

Woensdag 28 april, de dag van de verkie-
zing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, komt in zicht.
Op die dag kunt u zich als kiesgerechtig-
de tussen 's morgens 8 uur en 's' avonds
7 uur met de 2 weken van tevoren ontvan-
gen oproepingskaart vervoegen bij het op
die kaart vermelde stembureau, voor het
uitbrengen van uw stern,
Maar op 28 april verkeert u buiten
Zandvoort. Wat dan?
In dit geval kunt u in elke andere gemeen-
te in Nederland stemmen. Dit moet u dan
regelen 'uiterlijk' op woensdag 14 april a.s.
Daarvoor haalt u een formulier op de afde-
ling Burgerzaken, Schoolstraat 6, voor het
verkrijgen van een zgn. kiezerslegitimatie-
kaart, die tevens als oproepingskaart geldt.
Bedoelde formulieren zijn nu al verkrijgbaar.
Met deze kiezerslegitimatiekaart kunt u op
28 april in elke willekeurige gemeente bln-
nen Nederland uw stem gaan uitbrengen.
U moet deze kaart wel goed bewaren, want
wanneer u deze kwijt raakt, mag er geen
nieuw eksemplaar worden verstrekt!

Stemmen bij volmacht
Wanneer u vermoedelijk zelf op 28 april
niet aan de stemming kunt deelnemen, bij-
voorbeeld wegens ziekte, ouderdom of ver-
blijf buiten Nederland, dan kunt u een ver-,
zoek indienen om bij volmacht te stemmen.
Formulieren hiervoor zijn eveneens verkrijg-
baar op de afdeling Burgerzaken, Schopl-
straat 6. Het verzoekschrift moet 'uiterlijk'
woensdag 14 april a.s. bij deze afdeling
terug zijn.
Als gemachtigde kan voor u optreden, uw.
echtgenoot of echtgenote, een bloed- of
aanverwant tot en met de vierde graad, de
man van uw schoonzuster of de vrouw van •
uw zwager of een huisgenoot die .op het-
zelfde adres staat ingeschreven.
De gemachtigde moet zelf ook in het kie-
zersregisters voorkomen! Door bijzondere
omstandigheden bijvoorbeeld plotseling ver-
trek naar het buitenland ,of opname in een

.ziekenhuis, kunt u tot op vijf dagen voor
de dag der stemming bij volmacht stem-
men.
U dient dan persoonlijk 'uiterlijk' 23 april
vergezeld van de kiezer, die bereid is als
uw gemachtigde op te treden, dit te ver-
zoeken op de afdeling Burgerzaken, op bo-
vengenoemd adres.
Uw gemachtigde,kan elke willekeurige kïe-
zer_ zijn, maar moet dan wel in hetzelfde
kiezersregister zijn opgenomen als uzelf.'
De gemachtigde ontvangt voor het uitbren-
gen van de volmachtstem een volmachtlegi-
timatiekaart, die tevens als oproepingska'art
geldt!
Verder nog een enkele opmerking. De vol-
machtgever is niet bevoegd een eens gege-
ven volmacht in te trekken of zelf alsnog
te stemmen. Ook voor een verloren geraak-
te volmachtlegitimatiekaart wordt geen
nieuw eksemplaar verstrekt!

VERZEKERING DEKTE
DOOR OVERHEID
AANGERICHTE SCHADE
Ongeveer een jaar geleden publiceerden wij
een schrijven van een inwoner van de Zand-r
voortselaan aan de gemeenteraad, waarin
deze zich beklaagde dat de gemeente met
behulp van de sterke arm een doorgang in
de tussenmuur van zijn woonhuis had dicht-
gemetseld. Dit gebeurde op het moment
dat een tijdig ingediend beroepschrift m.b.t.
deze kwestie nog niet in behandeling was
genomen. De gemeenteraad kon destijds
niet anders doen dan van de gedane za-
ken kennisnemen.
Dezer dagen heeft' de verzekeringsmaat-
schappij van de gemeente > de geldelijke
schade van deze onrechtmatige overheids-
daad moeten 'Vergoeden.

yandeweek!
die U niet mag missen'.

nUNOnROEIflfSOEP
met veel verse groenten-heerlijk geurig!

vant
voor l4hordenl)lik« 0-

IfSLANK

me

ADVOCAAT i

ADVOCAAT
van kakelverse
eieren en échte

P brandewijn

ZOUTE PINDA'S
vers gehrand-dus lekker knappend!

PONDSBAAL F™

pasen
FEESTELIJK ROOMBOTER PAASBROOD
Groot: f 4,95; klein: ƒ 2,50
met amandelspijs: ƒ6,10; zonder: ƒ 3,15
Speciaal aanbevolen voor het lange week-
end:: Roomboterbrood ƒ 1,18; Edelmelk-
brood ƒ 0,59; Roombotercake van ƒ 2,20
vooi ƒ 1,98.
Zeer fijn Paasei, gevuld met exclusieve bon-
bons, in chique verpakking,
f 8,50 en / 13,95.

vastgestelde
verkoopprijs:
^^~

normaal bij ons:

VOOR DE
ONGELOOFLIJKE

f PAAS-PRIJS:

JAROMA'SUSAIIS
zacht van smaak en heerlijk romig!

van

flesO,5liter 39»,

l
dat scheelt
maar even
ƒ 2.40 per f les!

„PAIMOUFTOIIETZEEP
metdieeigenhissegeur-zacJitworuwhuid!. fHffe'

Sfopsestukkeni-SH
W voor W'

de maaltijd in een koekje.
A^hlc Gasthuisplein

Zaïiclvooft ••'•-'•A

DI(*KÜ|N DEN BROEK
IMJACLWÉRIVIAÏVIS
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren f 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

E COURA
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

gemeenteraad ging akkoord met vermaakcentrum
aan de kop van de van lennepweg
Voorzitter A. Nawijn was met vakantie en
daarom presideerde loko-burgemeester, wét-
houder A. Kerkman, afgelopen dinsdag de
vergadering van de gemeenteraad.
Tijdens de behandeling van de 'ingekomen
stukken' vestigde de hr. WIJNBEEK (d'66)
de aandacht van het kollege op het jeugd

gen: tweederde door de woningbouwvereni- geluidshinder-kwestie wel wat overdreef.
ging EMM, die het komplekt neerzet, en de Men kan nu eenmaal niet alle geluid in een
rest door de gemeente. De toewijzing dient seizoenplaats voorkomen, meende -hij. Spr.
niet te geschieden via het nummer van de kon zich verenigen met het plan.
woningbouwvereniging, maar op sociaal en De hr. JANSSENS (inspr. nu) wilde het
medische advies, meenden beide sprekers, voor één jaar proberen.
De heer Flieringa bepleitte een gekoôrdi- De hr. v.d. MOOLEN (pvda) zei dat bij

ten op het moment van de behandeling in
de kommissies van bijstand naar voren moe-
ten komen.
VOORZITTER bracht hierna de kwestie m
stemming.
De raad besloot met 11—6 stemmen het
pretpark toe te staan. Tegen waren de hè-
ren Kerkman, v.d. Moolen, Aukema, Zoet,
Rudenko en Attema.

ƒ 1500.— EKSTRA
VOOR ORANJE-KOMITÉ
Een op het laatste nippertje aan de agenda
toegevoegd voorstel tot verstrekking van
een aanvullend krediet van / 1500,— aan
het Komité Viering Koninginnedag 1971,

probleem In Zandvoort. Dit naar aanleiding neerd opnamebeleid voor de bejaarden in hem de geluidshinder toch wel zwaar woog. bracht de wrevel van enkele leden aan het
' - ' a o o d e verde- ' d ' d hi.van een verslag van 'Release-Haarlem' over Zandvoort om tot een verantwoorde verde- 'We moesten dit maar niet doen', vond hij.

de periode oktober 1970 tot en met janua- ling van de woningen aan de Lijsterstraat De hr. ATTEMA (vvd) dacht wel dat dit
rl 1971. te geraken. Hierbij zouden overheidsdien- * ' '- --- '--•---"- --

sten zowel artsen moeten worden betrok-
ken.De hr. WIJNBEEK vroeg het kollege maat-

amusementspark in een behoefte zou voor-
zien, maar hij was het met de meerderheid
van het kollege eens, dat de plaats, in ver-

licht.
De feestelijkheden, welke het komité zich
voorstelt te organiseren, komen op ƒ 5000
te staan. De begrotingspost geeft een be-
drag aan van ƒ 2000. Terwijl een aktie on. , , .

regelen te nemen om de talloze jongeren. De hr. v.d. MOOLEN (pvda) vond dat men band met de geluidshinder, weinig gelukkig der de bevolking ƒ 1500 heeft opgebracht.
voldoende vertrouwen moest stellen in het was. Hij suggereerde een andere plaats, n.l.
toewijzingsbeleid van EMM.
'Daar gaat het niet om', betoogde de heer

het parkeerterrein
circuit.

bij de ingang van het
die vorig jaar praktisch geen overnachtings'
gelegenheden hadden, op te vangen.

De hr. AUKEMA (pvda) wilde 'Release-
Haarlem' als sympathie-betuiging, een sub-
sidie van / 500,— geven, (eenmalig).
Wethouder Kerkman zegde toe deze sug-
gestie voor te leggen aan de kommissie gen aan bejaarden, die zelfstandig willen over"'Oberbayern' nooit klachten bij dé po-
voor de financiën. blijven, dienen alle kansen die een bejaarde litie binnengekomen. Hij stelde vast dat ze-
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) wilde graag heeft om op eigen benen te blijven staan ker 95% van de bevolking van Zandvoort

Het kornité komt dus nog ƒ 1500 te kort.
Wethouder KERKMAN (voorzitter) zei niet
enthousiast over het voorstel te zijn.

Flieringa, 'het gaat primair om de sociale De hr. PAS (btv) was 't helemaal eens De hr. ATTEMA (vvd) zei eigenlijk tegen
en medische begeleiding bij de huisvesting met dit pretpark. De geluidshinder achtte het voorstel te willen zijn. Hij vond het rond-
van de bejaarden.' Bij toewijzing van wonin- hij geen probleem. In het verleden zijn er weg schandalig dat er maar ƒ 1500 door

' ' J- ' - - - - - - - :: - - - - - u:' - - - - - ' — -u* ri-* ''-"»«

in ogenschouw te worden genomen'.maatregelen van te voren, dus vóór het zo-
merseizoen begint.
De hr. WIJNBEEK achtte deze kwestie een .... ... _
maatschappelijk probleem. Hij vroeg ook in- stemmings- en bebouwingsplan ingediende enigen.

dit amusementspark wenst.
Na een uitvoerige re- en dupliek werd het Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) kon zich ge-
voorstel aangenomen en de tegen het be- heel met de stichting van dit pretpark ver-

schakeling van de kommissie voor sociale bezwaarschriften verworpen.
zaken, waartegen voorzitter geen bezwaren
had.

De hr. AUKEMA (pvda) was 't eens met

de burgerij was bijeengebracht. Dat komt
neer op ongeveer 10 cent per hoofd van de
bevolkingl
De hr. AUKEMA (pvda) was tegen uit prin-
cipiële overwegingen, naar hij zei: Hij noem-
de het Koningshuis een overblijfsel uit een
'waardig en romantisch verleden'! Hij zei
dat hij ook de begrotingspost van f 2000

de hr. Attema. Ook hij wilde het pretpark voor dit doel niet goedkeurde, maar tijdens
De Hannie Schaftschool krijgt een t.v.-toe- op de door de hr. Attema aangegeven de behandeling van de begroting had hij

38 BEJAARDENWONINGEN
AAN DE LIJSTERSTRAAT
Het voorstel tot vaststelling van het 'be-
stemmingsplan Lijsterstraat', waarin 38 wo-
ningen voor bejaarden zijn gepland, ontlok-
te de hr. WIJNBEEK de opmerking, dat hij
deze woningen noodzakelijk vond, ofschoon
hij de bezwaren tegen de vormgeving deel

stej! Dit besloot de raad, toen zonder hoof- plaats: bij het circuit. 'Anders moeten wij
deiijke stemming een krediet van ƒ 765,— het niet doen!', besloot spr.
beschikbaar werd gesteld voor dit doel.

POLITIE-KOMMUNIKATIE

De heren v. AS (kvp) en WIJNBEEK
(d'66) gingen akkoord met de opzet, ech-
ter voor één jaar.

deze over het hoofd gezien.
De hr. PAS (btv) was er integendeel sterk
voor. Koninginnedag is er, Koninginnedag
blijft er!
De hr. JANSSENS (inspr. nu) tilde er niet

Zonder hoofdelijke stemming werd een kre- VOORZITTER (weth. Kerkman) zei dat er zo zwaar aan. Hoewel hij nu niet bepaald
diet van ƒ 11.500, — gevoteerd voor de op- wel degelijk klachten waren geweest over
neming van Zandvoort in de lokale radionet- het vroegere 'Oberbayern'. Het amuse-
ten voor de politie, ('inrap-netten'). De in- mentspark op het parkeerterrein bij het cir-, - . -

de. Hij betreurde het dat er niet meer over- richting van deze interlokale radiokommuni- cuit gaat niet, omdat deze plaats al toe._ .. .leg van te voren was geweest.
De heren FLIERINGA (inspr. nu) en WIJN-
BEEK (d'66) hadden moeite met de voor-
gestelde toewijzing van de bejaardenwonin-

KONFRONTATIE
Terwijl de samenwerking tussen de vvd en
de pvda in het kollege van b en w gewoon
doorgaat — de liberaal Rudenko is er ge-
woon niet voor gebouwd om politieke ge-
schilpunten op scherp te zetten en de so-
clalist Kerkman regeert te lang om zich nog

koningsgezind is, aldus spr., wilde hij het
komité toch wel helpen, omdat hij alle res-
pekt had voor de inspanning, die men zich
voor dit doel getroostte.

katie wordt verzorgd door de politieverbin- gezegd is voor een paar dagen, in de loop Wethouder KERKMAN (voorzitter) zei nog
dingsdienst. Zandvoort zal zelf de benodig- van de zomer, aan circus Boltini.
de technische installatie moeten aanschaf-
fen, waarvoor het Rijk geen direkte vergoe-
ding zal verlenen.

Voor de aanschaffing van een perstrommel-
auto ten behoeve van de dienst van publie-
ke werken, werd een krediet verstrekt van
ƒ 81.500,—

ZANDVOORT TE KLEIN
VOOR 'SOCIAAL RAADSMAN'
Een brief van de afd. Noord-Brabant van

dat de begrotingspost van ƒ 2000 bedoeld

wïm steyn
en
auke hettema
in
galerie eijlders
De vanaf 1948 in Zandvoort woonachtige
kunstschilder-tekenaar Wim Steyn en Auke
Hettema uit Amsterdam, eksposeren vanaf
zaterdag 10 april t.e.m. 12 mei in galerie
Eijlders aan de Verlengde Haltestraat 77.
Wim Steijn, in zijn woonplaats geen onbe-
kende, een aantal van zijn werken treft men
aan in openbare gebouwen en scholen, heeft
deelgenomen aan een groot aantal groeps-
eksposities in binnen- en buitenland en ver-
scheidene eenmans-tentoonstellingen, o.a.
in Haarlem, Amsterdam en Laren. Werk
van Steyn is aangekocht door het Rijks
prentenkabinet, de universiteit van Leiden
en maakt deel uit van vele partikuliere kol-
lekties.
De beeldhouwer Auke Hettema geniet be-
kendheid door zijn in Leeuwarden, Leiden,
Utrechf en Rotterdam geplaatste scheppin-
gen.
De tentoonstelling zal morgenmiddag om 5
uur worden ingeleid door de beeldhouwer
Mari Andriessen. De ekspositie is dagelijks
geopend van 13.00 tot 17.00 uur, behalve
's maandags.

De hr. FLIERINGA (inspr. nu) was van was de schooljeugd te trakteren. Hij was VFT?RFTFTÏT]\jr'
mentnn Hat Ar holomaal nipt nvpr pon nn. tonon Hit ur»nrctol * üJ\i/A_j i d\AL\\Jmening dat er helemaal niet over een an- tegen dit voorstel.
der terrein kan worden gesproken. De N.V. Het werd overigens
'Havenwerken' heeft een verzoek gedaan stemmen. Tegen, waren: de heren Kerkman,
om dit terrein onder te verhuren aan de Aukema en Attema.
heer Cerni.
Ook drong hij er op aan eventuele be- Vlak voor de rondvraag diende de hr. TER
zwaarschriften wel op hun merites te be- VEER (kvp) een motie in betreffende de
schouwen, met het oog op volgend jaar. vergevorderde plannen tot het stichten van

aanvaard met 14—3 BUSVERBINDING

door het morgenrood te laten inspireren — j„ -..j- (,ofr,,«__,i0 w
kunnen de frakties van belde partijen elkaar sôaaa\\ raadsman i werd' in do raadsveraade

rina van 9 maart' H om nré avdies tn han
den van b en w ae'stekT Pre-avaies m nan

erhter de aemeente te
van PkcnprimV»nt

'Er moet echter geen kabaal zijn bij dit
pretpark', vond spr.
De hr. PAS (btv) zei dat er aan de Zee-

een 'Wereldwinkel' aan de Kostverlorenstr.
34. (voormalige slijterij van de fa. Hamers)
De motie luidde:

straat met die bots-autootjes toch zeker ook 'De gemeenteraad van Zandvoort, in verga-

nauwelijks meer verdragen.
Afgelopen dinsdag kwam het weer tot een
gepeperde konfrontatie tussen beide koali-
tiepartners, toen de vvd-er Attema zijn visie
ontvouwde op de taak van een eventueel
aan te stellen sociaal raadsman. Volgens de-
ze afgevaardigde zou zo'n sociaal raadsman
in de allereerste plaats een sociaal recher-

wel lawaai is! dering biieen °P 6 aPril 1971'- nodi9t bui"

. . . H I J spuw-
de zijn gal uit over het aantal profiteurs
dat volgens hem bijstand geniet.
Dat viel niet goed bij de pvda-fraktie.
Duidelijk geprikkeld door de zienswijze van
zijn overbuurman In de raad op de funktie
van een sociaal raadsman repte de pvda-
er Zoet van een SS- en een SA-mentaliteit
en zijn fraktiegenoot Aukema vertaalde de-
ze afschrikwekkende initialen als volgt: So-
ciale Suffert en Sociale Analphabeet.
Ook na deze frontale botsing ging de karos
van de koalltie niet door de wielen. Men
gaat gewoon verder, al is de (vertrouwens)
>bodem al lang uit het voertuig geslagen.

'T LEKT IN DE GEMEENTE
In de rondvraag kwamen de huisvestlngs-
moeilijkheden van een alleenstaande vrouw
en haar zes kinderen ter tafel en daarbij
ook de woning van de gemeente aan de
Mezgerstraat, waarin
woond.

Het kollege
bij

van een
te gaan. Het adviseerde de raad dan

ook overeenkomstig. Wel deelde het kolle-
ge mede dat besloten is een spreekuur in
te stellen voor het geven van sociale advie-
zen door een der maatschappelijk werksters
van de gemeentelijke sociale dienst. Dit
spreekuur zal iedere tweede dinsdag van
de maand 's middags van 15.00-16.00 uur
gehouden worden in het raadhuis.
De heer ATTEMA (vvd) merkte op
dat men beter een 'sociaal rechercheur' kon

De hr- ZOET <Pvda) wilde het voorstel nog gemeester en wethouders uit om de kom
aanhouden om andere mogelijkheden te on- missie voor de beroepschriften zo spedig

mogelijk bijeen te roepen betreffende de
geplande 'Wereldwinkel' in de Kostverloren-
straat en - indien het advies gunstig uit-
valt _ toesternming tot vestiging te geven
vóór 1 mei 1971-

d«rzoeken.
Dit werd echter sterk ontraden door voor-
zitter- die meedeelde dat b en w van me-
njng wgren het verzoek njet toe te staan

De hr' v' AS <kvP> voelde ook niets voor

aanhouden. Als er nog andere mogelijkhe-
d*" waren, aldus spr.: dan hadden die pun-

NIEUW-NOORD
Met ingang van zondag 2 mei a.s. zal de
roete van buslijn 81 door Zandvoort-noord
vanaf de Linnaeusstraat worden dporgetrok-
ken naar de Noorderduinweg en via het ge-
deelte van de Flemingstraat en de Celsius-
straat weer terugkeren naar de Linnaeus-
straat. Er komt een voorlopige bushalte aan
de Celsiusstraat nabij het kruispunt Fle-
rningsstraat, Celsiusstraat en Lorentzstraat.
Door deze wijziging in de roete wordt de
afstand voor de bewoners van nieuw-noord
naar de dichtstbijzijnde bushalte met ruim
500 meter verkort. Het initiatief voor deze
verbetering werd genomen door de Wijk-
raad nieuw-noord i.o.

De motie werd met algemene stemmen aan- BEATAVOND
vaard.

~ . - \SOClale

'OBERBAYERN' KEERT TERUG
Als alles goed gaat, zal Zandvoort in het
komende seizoen (van 15 juni t/m 31 au-
gustus) een amusementspark krijgen aan de

logos en release
gaan voorzieningen treffen
voor jeugdige toeristen
Logos Zandvoort en Release Haarlem zul-
'en nauw gaan samenwerken op het gebied

Wethouder Kerkman las een rapport van de stichten.
woninginspektie

kop van de Van Lennepweg, het terrein dat van het jeugdtoerisme in de zomermaanden,
nog gereserveerd is voor de Kon. Ned. Mij Reeds eerder waren de Logos jongeren en
voor Havenwerken N.V. Dit naar aanleiding Release overeengekomen hun aktiviteiten op
van de brief van 24 februari j. L, die de het gebied van huisvestingsproblemen te
Ned. Televisie- en Theaterproduktie-impres- bundelen. Leden van Logos zullen regelma-
sario, de heer M. Cerni, aan het kollege tig de wekelijkse stafbesprekingen van de

werkgroepen van Release gaan bijwonen.

De toenemende omvang van het jeugdtoeris-

het gezin had ge- heeft gericht met het verzoek op genoem
de plaats een amusementspark te mogen

in Noord-Holland voor, Het ligt in de bedoeling in het park een me in Zandvoort en de problemen die dit
waarin werd vastgesteld dat de t.b.v. het 'Oberbayern' te plaatsen en een dancing, schept op sociaal-hygiënisch terrein en het
gezin opgeknapte woning aan alle redelijke onder de naam 'Italia' en enkele andere nog verschaffen van onderdak, werden na het
wooneisen voldeed. te bepalen attrakties. Het kollege was niet afgelopen zomerseizoen door Logos onder
De kvp-er drs. Ter Veer bestreed dit heftig, bijzonder gecharmeerd van dit plan en de aandacht van het zandvoortse gemeente-
'Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat het meende dat er voor de bewoners van de bestuur gebracht.
water van de muren liep'. Maar volgens de flats aan de De Ruyterstraat, de Tromp- 'n een aan b en w en de raad gericht adres
heer Kerkman waren dit 'vochtplekken die straat en de burg. Van Alphenstraat ge-
dateerden van voor de opknapbeurt'.
' '

46. Hier is ook het kontaktadres voor het
jeugdtoerisme gevestigd. Financiële bijdra-
gen voor de aktiviteiten van genoemde in-
stellingen zijn van harte welkom en kunnen
worden overgemaakt op postgiro 2204099
t.n.v. Dick Bais.

voor
^ FIETSEN

•^','>. en
, .BROMMERS

VER5TEECE
bepleitte Logos o.m. het scheppen van een

en aangepaste overnach-
HfllTESTR. 18 - - ZflNDYOORT

. luidshinder zal ontstaan. Het kollege was opvangcentrum
'Nee', wierp de heer Ter Veer tegen', toen overigens niet eenstemmig, terwijl de kom- tingsakkommodatie voor de jeugdige vakan- . TrrrTvrrüTTpxrriP'MTRï TM
ik met de heer Aukema de woning na de missie van bijstand voor algemene zaken in tiegangers. B en w hebben toegezegd de AlS-lJ.vlllillJll> îil> iivum

ZANDVOORT
stichtinasbestuur ae-

van eer T aktivitei-

herstelwerkzaamheden bezocht, drong het het algemeen een gunstig advies gaf. Wel problemen van het jeugdtoerisme in Zand-
regenwater door de sponningen en sijpelde achtte deze kommissie het noodzakelijk dat voort te zullen bestuueren, maar tot op hè- Q -, .\
het vocht langs de wanden'. De wethouder geluidshinder moet worden voorkomen, met den is van de resultaten van dit onderzoek * d ƒ t reailSBMIig va„ ee„ „„»,,.,.,
hield^oet bij stuk en het raadslid hield voet pa™..b(i.̂ .AB.ats?l...van..de OeK.em.de ™?/̂ !8*!).lfcLnd.:.aldJl8 J^ l̂ *Ü™ tencentrum in ZandvoortVd.. dat ten dien

ste zal staan van geheel Zandvoort, ter
hand zal nemen.

zijn o.a. vertegen-
gymnastiekvereniging OSS, de

Spor-

bij stuk.
Wij plaatsen onze voeten naast die van de .
heer Ter Veer. Ook wij hebben gekonsta- werken adviseerde o.m. ter bestrijding van

attrakti'es'. (Dus geen achtbaan, °yer het treffen van de noodzakelijke voor-
scooters, e.d.). De kommissie voor publieke zieningen.

• - - NU het seizoen voor de deur staat heeft
teerd dat na het zgn. herstel het dak van
de woning lekte en het hemelwater door de
balkondeuren kwam. Deze deuren konden

geluidshinder, de tent in een tent te plaat- Logos besloten om in samenwerking met, - - e
sen. Tenslotte deelde het kollege mee, de Release Haarlem de uitvoering van de voor- bVsketbailverenioino 'The Lions' de

oneuren wam. eze euren onen beslissing of er al dan niet een amusements- zieningen zelf ter hand te nemen. BIJ een t- c, b Zandvoort de Zandvoortse Ope-
niet op normale wijze worden gesloten om- park moet komen, aan de raad over te la- eventueel tekort bij de fmanciering van.de «"O Vereniging, de Zandvoortse Oratorium-
dat de sluiting niet was gerepareerd. ten. te treffen maatregelen zullen de orgamsa-
De verdediging van de wethouder was ge-
woon niet waterdicht dinsdagavond. Met
een prozaïsche variatie op de beroemde zin
uit Hamlet zou je kunnen zeggen: 'het lekt
in de gemeente Zandvoort'.

CIRCUITCIJFERS
Wethouder Kerkman desavoureerde dinsdag-
avond de door clrcuit-direkteur Hugenholtz
tijdens de onlangs gehouden clrcuitavond
geproduceerde cijfers van de racebaan.
De cijfers, zoals die In de kranten waren
weergegeven, zijn In ieder geval onjuist, ze!
de wethouder. De bedrijfsresultaten worden
niet bepaald door de Inkomsten alleen, maar
door inkomsten en uitgaven. En die werden,
althans volgens de kranten, niet vermeld in
de becijfering van de direkteur.
't Was een kleine moeite voor de beheer-
der van de portefeuille van financiën In b
en w geweest wél de juiste Informatie over
de jongste uitkomsten van het circuit te
verschaffen. Maar die bleef achterwege.
Het Is opmerkelijk: over de financiële
resultaten van de racebaaneksploltatle wor-
den altijd verkeerde cijfers genoamd. maar
ze worden nooit gekorrlgeerd.

ten. e regeen zen e orgamsa- vereniaina de Qemeente en de Lokale Raad
De hr. KEUR (prot.-chr.) vond dat men de toren een beroep op de gemeente doen het 'Irf Kwkê'n 9

- - - - - V ai l l\Cl IWII*

a.s. dinsdag
géén krant

In verband met de paasdagen
op zondag 11 en maandag 12
april a.s., verschijnt de Zand-
voortse Courant volgende week
alléén op vrijdag 16 april. Het
dinsdagnummer komt dus te
vervallen.

termijn e
krijgen e
jongeren tegen betaalbare prijzen kunnen het te stichten centrum kan worden gebo-

Linnaeusstraat 14, tel. 3585, sekretaris en
P. M. v. Keulen, Willem Drayerstraat 27,
tel. 4758, penningmeester.
Het bestuur zal zoveel mogelijk informatie
over de ontwikkeling van de plannen aan de

nomaar.** i ^o bewoners van Zandvoort verschaffen en zal
a9n grote wonmg Kk

Btaan voor su^es'ies en opbouwende
nood, eenvoudig onaanvaardbaar dat er *rmeK-
panden leeg blijven staan. Vaak worden nog
goed bewoonbare huizen aan de woonvoor-
raad onttrokken omwille van grondspekula-
ties en vage bouwplannen.

AFSCHEID ZR. BOKMA
Het afscheidskomité zuster Bokma maakt
bekend dat de inzamelingsaktie voor het

Release en Logos, die reeds aktief waren aanbieden van een geschenk bij 't afscheid
in de krakersaffaire aan de Mezgerstraat van de vroedvrouw op donderdag 29 april
en de huisvestingsmoeilijkheden van een al- a.s., een sukses blijkt te zijn.
leenstaande vrouw met zes kinderen, zal Bij de Nutsspaarbank, Grote Krocht 38 of
voortgaan hulp te verlenen bij woonproble- onder het gironummer van genoemde bank,
men. Hiervoor kan men zich wenden tot Lo- nr. 153630, kan men nog een bijdrage stor-
gos-kontaktman A. K. Paap, Potgieterstraat ten onder vermelding 'Aktie zr. Bokma'.

IN LE PERROQUET
Living-lsland, een zandvoortse beatgroep,
organiseert in samenwerking met Radio-
Peeters op zaterdag 17 april a.s. een beat-
avond voor de jeugd van de badplaats in
Le Perroquet (hotel Keur) aan de Zee-
straat. Aan de beatavond is een disc-jockey-
wedstrijd verbonden waaraan alle in Le Per-
roquet aanwezige jongens en meisjes kun-
nen deelnemen. Voor de winnaars van de
kompetitie heeft Radio Peeters prijzen be-
schikbaar gesteld.
Volgens de organisatoren van de beatavond
bestaat er, gelet op de voorverkoop, voor
de avond veel belangstelling. Wanneer de
bijeenkomst slaagt zullen er meer van der-
gelijke avonden voor de jeugd worden geor-
ganiseerd.

ƒ 130.000 AAN KLEDING
GESTOLEN UIT WINKEL
IN KERKSTRAAT
Naar eerst thans bekend is geworden is uit
een kledingmagazijn in de Kerkstraat in de
nacht van zondag op maandag voor een be-
drag van bijna 130.000 gulden suède da-
mes- en herenkleding gestolen.
De inbreker(s) verschafte(n) zich toegang
door het slot van de winkeldeur te force-
ren. De eigenaar is niet verzekerd tegen
diefstal.

SIMAVI KOLLEKTE
START OP 13 APRIL A.S.
Op dinsdag 13 april a.s. gaat de jaarlijkse
Simavi kollekte t.b.v. de medische hulp in
de tropenlanden van start. De steun van
Simavi aan het werk van artsen en verpleeg-
sters onder de bevolking van die landen is
onmisbaar. Het budget waarover Simavi be-
schikt is echter bij lange na niet toereikend
om aan alle aanvragen voor medische hulp
tegemoet te komen.
Er is in vele tropische gebieden nog een
groot tekort aan doktoren, verplegend per-
soneel, ziekenhuizen en poliklinieken. De af-
deling Zandvoort van het Simavi komité
doet dan ook een dringend beroep op de
inwoners van de gemeente de inzamelings-
aktie tot een klinkend sukses te maken.

BURGERLIJKE STAND
2 april 1971—8 april 1971

Geboren: Monique Helena, d.v. J. M. P. K.
van Delft en M. H. van Duijn; Cornelis Pe-
trus, z.v. P. F. Loos en J. C. de Jong.
Overleden: Cornelia ter Wal, oud 86 jaar.
Geboren buiten de gemeente: Yvonne Elisa-
beth, d.v. J. A. J. Haarman en M. M. A.
Sjerps.
Overleden buiten de gemeente: Pieter Jo-
hannes van Leeuwen, oud 75 jaar, gehuwd
met E. M. van der Zwaan; Johannes Adria-
nus van der Togt, oud 81 jaar, gehuwd met
H. C. Adama van Scheltema.
Ondertrouwd: Pieter de Rpoij en Maria Jo-
hanna Josephina Roest; Simon Sebregts en
Willy Klazina van de Geer; Jacques Eduard
Lopes Cardozo en Annemarie Antoinette
Grada van Leeuwen.
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mensen
en zaken

DIE GOEIE OUWE TIJD!

Vroeger speelden we 'diefje-met-verlos' en
we hoepelden. Als je nu dit woord bekijkt,
is 't een giller. Hoepelen. Wie hoepelt er
nog, vrienden? Het bestaat alleen nog maar
in negatieve zin, zoiets van: kras op, weg
wezen, hoepel op!
Ziet u ooit nog wel eens kinderen knikke-
ren? Knikkeren vijfentwintig voor een
cent en je moeder maakte een linnen zak-
met een touwtje er door. Je mikte — op
'twintig voet' — met je kalken knikkers pp
een glazen stuiter met een beestje er in.
Je vergat er je school en je eten door, maar
je vond 't prachtig,
Hebt u ooit vliegers opgelaten vanaf zo
maar de straat, waar je woonde? Een
vriendje moest 'm 'ophouden' en op tien
meter afstand stond je met het touw in je
hand om het gekleurde ding tegen de wind
in, in de lucht te trekken. En als de staart
te licht was, begon-ie te 'duiken' en vaak
was je 'm kwijt omdat hij ergens in de te-
lefoonpalen of op een dak bleef hangen.
Gaf niets. Je kocht voor een dubbeltje ge-
kleurd 'sits-papier' en als je een zusje had,
dat mooie sterren en rozetten kon knippen,
was 't meegenomen. Ze mocht dan even la-
ter de vlieger pok even vasthouden, die op
de wind hoog in de lucht stond te trillen.
Je ving kikkers en salamanders in de pol-
dersloten op tien minuten afstand van je
huis en je stopte de diertjes in een soort
terrarium-akwarium, met water en 'uitrust-
rotsjes'. Totdat moeder of de zussen de
beesten (die ze engerds noemden) niet
langer in huis wilden hebben. Dan gingen
ze weer de sloot in, maar een dag later
kwam je met rupsen en meikevers naar
huis. Ik vraag u: ziet u nog wel eens kik-
kers, salamanders, rupsen en meikevers?
En we stookten vuurtjes op oude pleintjes
in een afgelegen stadsdeel en renden voor
ons leven als de surveillerende agent-op-de-
fiets ons achterna zat. Onderweg naar huis
trokken we belletje en lieten banden van
fietsen leeglopen.
Het einde was helemaal als je 'eindelijk'
ook eens het paard van de melkboer naar
de wei buiten de stad mocht brengen. Je
had dat zo vaak vriendjes — die je hevig
bewonderde — zien doen en toen je dan
eens op een avond door de melkboer op
de gladde paarderug werd getild en het
dier een klap pp z'n bil kreeg met het be-
vel 'vort', terwijl de melkboer er achter aan
ging pp de fiets, kreeg je het gevoel van:
'Gut, is 't dit nou?' Na een poosje begon-

SPORT EN SPEL
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 10 april:
2 Halfweg—Zandv.m. 16 u.

25a Zandv.m. 3-SIZO 6 14.30 u.

Programma maandag 12 april,
tweede paasdag:

Spartaan—Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2-WFC 2 10 u.
Zandv.m. 3—Germaan 2 12.30 u.

24 Zandv.m. 4-TZB 2 12 u.
30 Haarlem 6—Zandv.m. 5 9.30 u.
60 Zandv.m. 7—Concordia 4 uitgest.
70 Zandv.m. 8-TYBB 6 12 u.
76 TYBB 7-Zandv.m. 9 14.30 u.

107 KIC 8-Zandv.m. 11 12 u.
A-junioren:
160 Zandv.m. 1—Concordia 1 9.45 u.
171 EDO 2—Zandv.m. 2 9.45 u.
197 Zandv.m. 4-OG 4 10 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen afgelopen weekeinde:

TZB—THB 1—3
TZB 2-VVH 2 0—0
TZB 6-Beverwijk 9 1—2
TZB 7-Beverwijk 11 0—15
DSB 6-TZB 8 2—5
DEM 12-TZB 9 3—1

Junioren B:
Terrasvogels 2—TZB 2 2—2

Junioren C:
Terrasvogels 2-TZB 1 2—2

Programma vrijdagavond 9 april
Vriendschappelijk
Junioren B:

TZB 1—F. C. Stern, Hannover 18 u.
Junioren A:

TZB 1—F. C. Stern, Hannover 18 u.

nen je dijbenen te schrijnen en je zitvlak
werd bijna een 'rauwe tartaar' op die ver-
draaid scherpe ruggegraat! Maar je hield
dapper vol en je klampte je met beide han-
den vast aan de lange manen van het beest,
dat zo gauw mogelijk naar het malse gras
van het weitje wilde. Als je je dan van z'n'
rug liet glijden, had je 't gevoel alsof je
op glazen benen stond!
Dit alles is verleden tijd, vrienden. Deze
dingen komen niet meer terug. We moeten
er maar op leven en ze ons altijd blijven
herinneren! MOMUS

Programma maandag 12 april
tweede paasdag:
Senioren:

18 Heemstede-TZB 14.30 u.
24 Zandv.m. 4-TZB 2 '12 u.
66 TZB 3-SHS aT 12 u.

100 TZB 4-TYBB 8 12 u.
105 ADO '20 9-TZB 5 12 u,
153 Geel Wit 8-TZB 8 12 u.
154 Terrasvogels 10-TZB 9 12 u,
Junioren:
174 DIOS 1—TZB 1 uitgest.
193 Alliance 1-TZB 2 14.30 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma 'Zilveren Schelp toernooi',
2e paasdag 12 april:
10.30-10.55 uur, heren:

Randwijck—F.I.T.; Strawberries—Pino-
ké; Zandvoort—Garnael.

11.00-11.25 uur, dames:
Randwijck—F.I.T.; Strawberries—Pino-
ké; Zandvoort—Garnael.

11.30-11.55 uur, heren:
H.B.S.—Garnael; F.I.T.—Strawberries;
Zandvoort—Pinoké,

12.00-12.25 uur, dames:
H.B.S.—Garnael; F.I.T.—Strawberries;
Zandvoort—Pinoké.

12.30-12.55 uur, heren:
H.B.S.—Randwijck; Pinoké—Garnael;
Strawberries—Zandvoort.

13.00-13.25 uur, dames:
H.B.S.—Randwijck; Strawberries—Zand-
voort; Pinoké—Garnael.

13.30-13.55 uur, heren:
H.B.S.—Pinoké; Randwijck—Garnael;
F.I.T.—Zandvoort.

14.00-14.25 uur, dames:
H .B.S.—Pinoké; Randwijck—Garnael;
F.I.T.—Zandvoort. .,

14.30-14.55 uur, heren:
H.B.S.—F.I.T.; Strawberries—Garnael;
Randwijck—Pinoké.

15.00-15.25 uur, dames:
H.B.S.—F.I.T.; Strawberries—Garnael;
Randwijck—Pinoké.

15.30-15.55 uur, heren:
H.B.S.—Zandvoort; Randwijck—Straw-
berries; F.I.T.—Garnael.

16.00-16.25 uur, dames:
H.B.S.—Zandvoort; Randwijck—Straw-
berries; F.I.T.—Garnael.

16.30-16.55 uur, heren:
H.B.S.—Strawberries; Randwijck—Zand-
voort; F.I.T.—?

17.00-17.25 uur, dames:
H.B.S.—Strawberries; Randwijck—Zand-
voort; F.I.T.—?

Ook in 1971 maakt de
informatie-bus "Signalement
van de Politie" een
tournee langs een aantal
gemeenten.

Een unieke gelegenheid
om (wederom) kennis te
maken met wat er bij
gemeentelijke politie-
korpsen al zo omgaat.

Om te zien en te horen
hoe de politie zijn taak
in ons land vervult
temidden-en ten behoeve-
van onze steeds

gecompliceerder wordende
samenleving.

Een dienende, regelende,
beschermende en preventieve
taak, waarvoor een gedegen
opleiding onmisbaar is. ,

Goed om 'ns even
te bekijken.En ...
't kost u niets.

Er zijn 128 gemeenten waar
gemeentepolitie werkt. Vooral in do
drie grote steden-Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag- heeft
de politie er nog een extra probleem
bij: de zorg voor voldoende personeelS'
bezetting. Daarom is er in deze
informatie-bus een bescheiden hoekjet

ingeruimd waar u desgewenst alle
inlichtingen kunt krijgen over
plaatsingsmogelijkheden bij een van
deze drie of bij andere politiekorpsen.

Kom in de bus:
Op donderdag 15 april, Louis Davidsstraat, Zandvoort.
Open van 11 tot 20 uur.

De tournee van deze tnformatte-bus Is georganiseerd door de Hoofdafdeling Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Sportvereniging O.S.S.
OSS was op de 60ste jaarvergadering van
de Kennemer Turnkring, die op 31 maart
j.l. in Haarlem plaatsvond, vertegenwoor-
digd door de dames Romkes en De Rooij
en de heren Visser, Voolstra en Brink.
Voorzitter Singer gaf een overzicht over het
afgelopen jaar, waarbij allereerst met enige
ogenblikken stilte de overleden bondsvoor-
zitter werd herdacht en voorts de jubilea
van Bato, Turnlust en de KTK in herinne-
ring werden gebracht.
Bij de bestuursverkiezing werden de perio-
diek aftredende Singer en v. Wijnen bij ak-
klamatie herkozen. De heer A. Fortgens
(Bato) die na een staat van dienst van
28 jaar zijn funktie ter beschikking had ge-
steld, werd op hartelijke wijze door voor-
zitter toegesproken, waarbij een cadeau
werd aangeboden en zijn echtgenote in de
bloemetjes werd gezet.
Het technisch programma 1971 werd goed-
gekeurd. Voor de driekringenwedstrijd van
de KTK tegen het NHZKw en de Zaanse
turnkring op 1 mei a.s. in Haarlem, werden
de kringploegen- samengesteld, wjaarbij
bleek dat van de OSS-meisjes A. en B. v.
Soolingen en van de OSS-dames J. Visser
waren opgenomen.
De jubileum trophee 'De Pauw' die volgens
de bepalingen definitief in het bezit zou
komen van de vereniging die hem de mees-
te keren had gewonnen, werd uitgereikt
aan Turnlust (Beverwijk).
Een uitvoerige diskussie werd gevoerd over
de wijze waarop het keurturnen kan wor-
den gestimuleerd en gefinancierd. Overeen-
gekomen werd dat het kringbestuur t.z.t.
met een initiatiefvoorstel zal komen, na
overleg met de hiervoor in aanmerking ko-
mende verenigingen.

Zandvoortse Bridge Club
Na de derde wedstrijd van de vijfde kompe-
titie leidt in de A-lijn het koppel Jongbloed-
Schutte met 180.95%, in de B-lijn de fam.
Paardebek met 171.73%, in de C-lijn de
fam. Smink met 162.57% en in de D-lijn
het dameskoppel Busken-Sielcken met
162%.

WANDELINGEN
DOOR DE DUINEN
De ANWB organiseert op zaterdag 17 en
zondag 18 april a.s. toeristische wandelin-
gen vanuit Schoorl (NH).
Er zijn hier drie roetes van ca. 6, 12 en
18 km uitgezet in overleg met het Staats-
bosbeheer in de boswachterij Schoorl.
Roetebeschrijvingen voor deze wandelingen
kan men bij een mobiel ANWB-kantoor.op-
halen, dat van 9.00-14.30 uur op het par-
keerterrein in 't centrum van Schoorl staat.
Kosten voor de wandelingen bedragen:
/l,— voor leden van de ANWB; ƒ2,—
voor niet-leden. Kinderen beneden de 12
jaar mogen gratis meewandelen.
Honden mogen aan de lijn meelopen.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 10 en zondag 11 april:

Zr. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK:
10—16 april:

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Maandag 12 april, tweede paasdag:
Zr- A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57.

telefoon 4294.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Vrijdag 9 april, Goede Vrijdag:
Kerk:

10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Viering
Heilig Avondmaal.

Wijkgebouw Noord:
19.00 uur: ds. C. Mataheru. Viering Hei-
lig Avondmaal. •

Zondag 11 april, pasen:
Kerk:

10.30 uur: ds. P. van der Vloed, m.m.v.
Kerkkoor.

Wijkgebouw Noord:
Geen dienst wegens gezamenlijke dienst
in de Kerk.

Jeugdkapel: ',
10.30 uur: de heer J. Lasthuis.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Vrijdag 9 april, Goede Vrijdag:

19.30 uur: ds. G. J. Bierenga; rem. te
Haarlem. Avondmaal.

Zondag 11 april, pasen:
10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich, ev.
luth. te Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg ...

Vrijdag 9 april, Goede Vrijdag:
19.30 uur: ds. J. de Waard, Viering Hei-
lig Avondmaal. ,

Zondag 11 april: 10 en 19 uur: ds. J. de
Waard.

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST. AGATHA

i-
Zaterdag 10 april:

20.00 uur: Paaswake. ,,
Paaszondag:

9.30 uur: pastoor Kaandorp.
11.30 uur: pastoor Kaandorp, m.m.v.
koor, dat zingt de latijnse mis van A.
Bruckner.

Paasmaandag:
9.30 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v. kin-
derkoor.
11.30 uur: kapelaan J. Veldt m.m.v. kan-
tor-organist.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Paaszondag:
8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. liturgi-
sche werkgroep.

Paasmaandag:
11 uur: pastoor H. Kaandorp.

FAMILIEBERICHTEN

Oss:

Op 4 april overleed mijn lieve man,
onze lieve vader, behuwd- en groot-
vader

Johannes Adrlanus van der Togt
in de ouderdom van 81 jaar.

Zandvoort:
H. C. van'der Togt-Adama

van Scheltema

J. van der Togt
E. C. A. van'der Togt-van

Gerven
Eva
Steven

Zandvoort, 7 april 1971
Marisstraat 47

Op verzoek van de overledene heeft
de teraardebestelling in stilte plaats-
gevonden. "

@ <
|j Zondag 18 april a. s. hopen onze lieve
a ouders en grootouders
a»

J. PAAP
en -

A. PAAP-KOPER
de dag te herdenken waarop zij vóór
40 jaar in het huwelijk traden.
Dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven, is ons aller wens.

Maarten en Nel
Jan-Maarten
Henk
Jan en Tiny
Ellen

Zandvoort, 9 april 1971
Burg. Engelbertsstraat 36

<
Het is ons een bijzonder voorrecht u
langs deze weg in kennis te stellen
van het feit, dat onze lieve ouders,
schoonouders en grootouders

De Heer H. J. Bluys
en

Mevrouw A. M. M. Bluys-Grol

wonende te Zandvoort Willem Drayer-
'straat 1, op zondag 25'. april 1971
de dag zullen herdenken, waar zij 25
jaar geleden in het huwelijk zijn ge-
treden.

Ter gelegenheid van deze feestelijke
gebeurtenis wordt er op die dag een
receptie gehouden in Willem Draver-
straat 1, van 14.00-16.00 uur.

Jan en Anneke
Mandy, Patricia
Bernadette
Gerard
Emiel
Henk
Roos
Annette &
Arnold

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het
door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 6 april 1971 vastgestelde bestemmings-
plan 'Bejaardenwoningen Lijsterstraat 1971'
van dinsdag 13 april 1971 af gedurende
een maand ter gemeentesekretarie voor een
ieder ter inzage ligt.
Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend, kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland schriftelijk bezwa-
ren tegen de vaststelling van dit bestem-
mingsplan indienen.

Zandvoort, 7 april 1971

- -• ,. De burgemeester voornoemd,
1 A. KERKMAN, l.b.

- .Bekendmaking
De wethouder van sociale- en kulturele za-
ken, de heer K. C. van der Mije Pzn., is
verhinderd op woensdag 14 april 1971
spreekuur te houden.

'm maaltijd In «m ko**J«

SLANK

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver.

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023)242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop: Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2526 W. Schouten, centrale verwarming.
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 6, Haarlem

451B Diamont Shop. fa. Barber & Zn..
Badhuisplein 10

6769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

straatweg 122. Haarlem
H. Houssart, rep. en demonstr. Rljks-
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KEUR VERF
Paradijs\v<>g 2, t.o. politiebureau, tel. 5(i02.

R. en D. - G. H. B E H A N G
VALSPAR en RUWA verven en lakken.

een nieuw/e lente een nieuw/ geluid

janet baker
rdietrich fiacher-

dieakau
daniel barenboim

duette vom
brahma
mendelssohn
purcel

achumann

f 54,50
john wilbraham

hummel
albrechtsberger
mozart;
the academy of
st martin-in-the-

fields

radio peeters hifi
haltestraat: 56

f3O

jesus christ

super star.

f15
the alexandrov
ensemble and ivan
petrov album of
russian f alk songs

f SI
love story

soundtrack of
henry mancini
andy williams
johnny mathis
chirley bassey

f 21
perry como
it*s impossible

f 22)50
george brassens
les amoureux des
bancs publics

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort - Telefoon 2663

kleuren tv portables platen
zandvoort tel. 361 S-5<L5S

AANNEMERSBEDRIJF

Wpioizen & znoen
Haarlem • Dr. Schaepmanstr. 250. tel. 324176 en
320674

voor

VOOR UW

Austin-Aufomobiel
NAAR AERDENHOUT.

SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft vdor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur.

Snelle reparatie - Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, lik. Schaepmanstr.

AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

DINSDA6
GEEN

Hebt u een
salarisrekeiiing?
Doe dan mee

mét het
' i*

Om te beginnen ver-
. diept,. u t .extra rente.
Zónder kosten. Zonder
moeite. Want als u
eenmaal met de ABN
hebt afgesproken welk

' bedrag. u .maandelijks
wilt reserveren, gaat
Het'sparen'verder auto-
m'atisch. Ü kunt al mee-
doen met ƒ 25.- per

maand. Niet gek, om
vandaag of morgen
even een bezoekje te
brengen aan een van
de meer dan 500 ABN-
kantoren in Nederland.
Ook voor u ligt er een
folder klaar met alle
bijzonderheden over
het ABN Salaris Spaar-
plan.

' ' ' ~ - , - U bent welkom bi j de

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507)-5341

adverteren
doet verkopen
SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Makelaar °G
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.
Uw assurantie-man
Uw vertrouwens-man.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

BatUcdress, roseofblev,
opvallend, wit
Itontrustiksel. Te dragen
als bloes of als jack. .16-1,2,

1970

Vloljcs, vrijen vrolijk
variëren inct rokken en
bloesjes. Bij Kort ki< n je a l
terecht met ivcin ir/
grilden tjes. Bijvoo i 'beeld
zo'n vrolijke bloes, bedrukt
in brunof maure op
licht getint katoen, 38-!f.',,
1J50

Bijroorbccld zo 'n jipsi-
midi-rok, in 't oog vallend
wit dessin op donkeiyrijft
of brnn fond,
Icrlcnka polyester katoen,

2690
Hot pantx, in ijecl en rood
en wit en blauw en
bruin en oranje en zwart.
3S-44. Bij Kort vanaf

1095

Haarlem Grote Houtstraat 83-87 (5 min. van de Raaks-Parkeergarage).

Heemstede Raadhuisstraat 52 Zandvoort Grote Krocht 30-32
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Dame Blancheof
Aardbeien Melba

(Bocktail-
worstjes

blik ± 25 stuks

200
gram
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HeleAugurkjes
zoetzuur

1/3 pot 75
RealTurtlesoep
HEINZ

blik
400 gram

Biefstuk
,500 gram

albertheijn^MB ^Champignonsoep

ROOMBOTER

Paasbrood
met spijs en veel krenten ±1000 gram

albertheijn

Minibroodjes
il "• zak 12 stuks

'inaarOud'Zaansrecejpt^ , \ i ,.
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gébakafdeling
'

.
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met gesneden
champignons

blik voor
1 liter soep

87

Jtll*16 mild, romig met een prettig
stukje 115 gram JrTaroma

15

JDAH.OU.' met of zonder peper
kaasje 100 gram 98

VrTOËhtenyoghnrt ftK
beker 1/2 liter 74 -̂PCP

Oh Baconsneks £*€}
^ ' zak 150 gram Jfj ^P«-F,

Varkensfilet
VAM DE LENDE

500 gram

•JB*
Rosbief/Contrefilet

500 gram

fo

Sehouderfilet
rollade
500
gram

Kuikenrollade
FRI-KI 700 gram ̂ 35"

Î Hv Feestelijk opgemaakte j0fef>ft

lrishGoffeePudding99o
whiskysmaak, voor 4-5 personen É^Hl

ChKippe-, ikalfsragoüt {85
met champignons blik 425 gram NU JL«

Cervelaatworst ,v 1SS
vacuüm verpakt 100 gram

Garnalencocktail
CALVÉ bakje 125 gram

Uit onze afdeling delicatessen

Paté Brestois
de originele Franse paté. 100 gram

Kalfsleverworst
\\exportkwaliteit 100 gram

W
69
79

GROTE

Bloemkool
IMPORT kwaliteitsklasse I-- -

per stuk /

ÜA'FFA

Grapefruits
!;;'%; 8 Stuks '
,, ,'; samen minstens 1900 gram

MB§^ js Frites >
voorgebakken .....,.,,.»., ^..«...kilo-

Golden DeliciOUS FIJNE HANDAPPEL
kwaliteitsklasse i .-.-;: /v'..;... .1,....,.. 2 ki lo

25

van Melle pak 3 rollen J69 O/

TeoMokkoCoromelsous
. fles 0,1 3 liter 74

florah•-••v.";- -rioran AOK
Voorjaarsboeket V 4v
Diverse soorten voorjaarsbloemen llWr̂
* V <!*^?ll\£>-'<«•!'•• •• "••. "'•> v ÏJ \-.-• <\>5 •• ̂  •: * v - " - v ^ ; • • - . ' • • 1 , • . " „ , , ^ ^

Spuitbus
126 gram

albertheijn
Lï;©(2]uiJ'iji\y t*^f°^0 n °)
fijn geparfumeerd

5 stuks-j?- uo

Prijzen gelden t/m zaterdag 10 april
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ3.50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVD
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

nav hield paasraces
op het circuit

D'66 WIL IN APV
BEPALING VOOR
HUISVESTING
GASTARBEIDERS

De slotwedstrijd van de door de NAV af-
gelopen maandag op het circuit georganl-
seerde paasraces leverde een overwinning
op voor de coureur Nico Chiotakls In «en
Alfa Romeo 1750. De europese kampioen
toerwagens, Tolne Hezemans, eindigde ach-
ter de winnaar op de tweede plaats. De
formule Ford wedstrijd, de enige interna-
tlonale race van de dag, werd gewonnen
door de Brit Mo Harness.

Favoriet Hezemans, bij de start van de
slotraces achteraan geplaatst omdat hij
niet had kunnen deelnemen aan de training,
slaagde er al na één ronde in de meeste
van zijn rivalen achter zich te laten en aan
te sluiten bij de top. In de vierde ronde be-
gon Hezemans de positie van de top, be-
staande uit Akersloot, Van der Sluis en
Chiotakis, te bedreigen. Door het uitvallen
van Akersloot nestelde Hezemans zich op
de derde plaats om zich voor te bereiden
op zijn sprong naar de voorste linie. In de
slotfase kwam hij dicht in de buurt van
koprijder Chiotakis, maar toch niet dicht
genoeg om deze van de eerste plaats te
verdringen. Hezemans kwam tenslotte veer-
tig meter tekort op Chiotakis.
De internationale formule Ford race werd
een volledig Engels-Zweedse aangelegen-
heid, nadat Ton Strous van het Radio Vero-
nica-team op de Hunzerug van de baan
raakte en in het zand terecht kwam. De
Brit Mo Harness bleef zijn landgenoten en
de Zweed voor en ging als eerste over de
eindstreep. Tony Brise, die op de vierde
plaats eindigde, vond de zege van zijn me-
de-eilandbewoner onverdiend en maakte
hier werk van door middel van een officieel
protest. Volgens Brise reed Harness in een
wagen — Lotus 69 — die veel te hard
ging. De wagen zal in Engeland worden ge-
kontroleerd. ,
Er deden zich tijdens de races een groot
aantal slippartijen en buitelingen voor. De
coureur Ruska beleefde een hachelijk mo-•
ment toen hij in .de voorlaatste ronde van
de eerste wedstrijd door de hekken reed en
uit zijn wagen werd geslingerd. Hij kwam
er, op enkele lichte kneuzingen en blauwe
plekken na, wonder boven wonder heelhuids
vanaf. De rijder Hans van der Heuvel had
eveneens veel geluk toen hij met zijn wa-
gen van de baan schoot en ongedeerd uit
het wrak te voorschijn kwam.
Verder ging de opening van het raceseizoen
op het duincircuit gepaard met een fikse
rel tussen de enkele vaderlandse autosport-
prominenten. Eén van hen had in een lan-
delijk ochtendblad het vermoeden geuit dat
een kollege zich bediende van onoirbare
praktijken. Dit bracht maandag in het ren-
nerskwartler de poppen aan het dansen,
want de man in kwestie nam de aantijgin-
gen hoog op. 'De vaderlandse autosport
wordt nooit volwassen', schreef de auto-
sportmedewerker van de Volkskrant in zijn
verslag van de races en hij noemde de rel
'onuitroeibaar in dit wereldje van grote kin-
deren met duur speelgoed'.

,i Wanneer de rel — beschuldigingen over en
weer, haat en nijd — werkelijk een vast
onderdeel vormt van de racerij, dan wordt
het toch wel hoog tijd dat coureurs, spon-
sors en organisatoren zich eens op hun
bezigheden gaan bezinnen. Want behalve
duur is het speelgoed waarmee zij omgaan
ook bijzonder riskant. Riskant voor leven
en welzijn van én spelers én toeschouwers.
Tot slot volgen hier de uitslagen van de
wedstrijden van de diverse groepen sport-
en toerwagens.

Sportwagens/prototypen/vrij formule bo-
ven 1300 cc (12 ronden, 50,3 km):
1. Rein Zwolsman met Chevron b 16, in
19.47,7 (gem. 152.511 km per uur), 2.
Theo Kinsbergen met Chevron b8. Snelste
ronde: Zwolsman in 1.35,1 (gem. 158.725
km per uur).
Tot 1300 cc: 1. Arthur Banting met Broad-
speed, 11 ronden in 21.30.4 (gem. 128.686
km per uur), 2. Rob Vaassen met Fiat 850
sport. Snelste ronde: Banting in 1.52.4 (ge-
middeld 134.295 km per uur).
Toerwagens groep 1 (15 ronden 62,9 km)
7500-8500 gulden: 1. Rien Frankënhout met
Opel Kadett 1900, 30.59.8 (gem. 121,732
km p.u.) 2. Piet Schouten met Ford Es-
cort 1300 gt. Snelste ronde: Frankenhout
2.01.8 (gem. 123.930 km. p.u.).
6500-7500 gulden: 1. Leen Hagman met
NSU 1200 tt 32.03.1 (gem. 117.744 km.
p.u.), 2. Hans Daniels met Fiat 124. Snel-
ste ronde: Hagman 2.05.9 (gem. 119.895
km. p.u.).

•Tot 6500 gulden: 1. Rob Eimers met Simca
rally, 14 ronden in 31.01 (gem. 113.580
km. p.u.), 2. Jim Vermeulen met Simca
rally.
Internationale Formule Ford (15 ronden,
62,9 km), 1. Mo Harness (GB) met Lotus
69, 25.05,2 (gem. 150.346 km. p.u.), 2.
Hakan Dahlquist (Zweden) met Lotus 69,
3. John Trevelyan (GB) met Crossle. Op 3
ronden 15. Ton Strous (Ned.) met Lotus
69. Snelste ronde: Lennart Sundahl (Zwe-
den) met Merlyn 1.38.3 (gem. 153.558 km
per uur).
Toerwagens, groep 2 (20 ronden, 83,9 km)
tot 1000 cc: 1. Rob Dijkstra met Fiat
Abarth 37.35.7 (gem. 133.837 km. p.u.),
2. Jan van de Pol met Fiat Abarth. Snel-
ste ronde: Dijkstra 1.49.3 (gem. 138.104
km per uur).
1000-1159 cc: 1. Henry van Oorschot met
NSU 1000 tt, 37.42.9 (gem. 133.411 km
per uur), 2. Piet Leeuwenburgh met Fiat
128. Snelste ronde: Van Oorschot. 1.51.4

(gem. 135.500 km. per uur).
Formule .vee-renwagens (15 ronden 62,9
km), 1. Jelle Hingst met Kaimann Bell in
27.33.2 (gem. 136.960 km. p.u.), 2. Ron
Swartzenburg met Austro, snelste ronde:
Hinst 1.45.8 (gem. 142.672 km. p.u.).
Toerwagens groep 2. (20 ronden 83,9 km)
1150-1300 cc: 1. Toine Hezemans met Alfa
Romeo 1300, 35.10.3 (gem. 143.058 km.
p.u.), 2. Van der Sluis met Alfa Romeo
1300. Snelste ronde: Hezemans en Van der
Sluis, 1.44.2 (gem. 144.863 km. p.u.).
1300-2000 cc: 1. Nico Chiotakis met Alfa
Romeo 1750 GTAM 35.06.5 (gem. 143.316
km. p.u.), 2. Liane Engeman met Alfa Ro-
meo 1750 GTAM. Snelste ronde: Akersloot
met Ford Escort 1.41.7 (gem. 148.424 km
per uur).
Boven 2000 cc: 1. Jan van Straaten met
Ford Mustang 36.27.1 (gem. 124.236 km
per uur). Snelste ronde: Van Straaten, in
•1.52.5 (gem. 134.175 km p.u.).

WILHELMINASCHOOL
WON PAASVOETBAL '71
Na een spannende eindstrijd met de titel-
houder van vorig jaar is de Wilhelmina-
school er afgelopen zaterdag in geslaagd
,het paasvoetbaltoernooi '71 voor de lagere
scholen in de badplaats te winen.
De Wilhelminaschool versloeg in de finale
poule de winnaar van '70, de Albert Ples-
manschool, met 2—0. Tevoren had de Wil-
helminaschool met 2—1 de Beatrixschool
achter zich gelaten.
Voor het paasvoetbaltoernooi, gespeeld op
de velden van Zandv.m. aan de Van Len-
nepweg, bestond grote belangstelling van
de zijde van de leerlingen van de deelne-
mende scholen, die hun elftallen onvermoei-
baar bleven aanmoedigen. Ook de ouders
van de scholieren toonden veel interesse in
de prestaties van de schoolelftallen en dit
werd zowel van de zijde van de spelers
als van de organisatoren op prijs gesteld.
De sfeer binnen en buiten de lijnen was
sportief en er werd door de jeugdige voet-
ballers enthousiast gestreden voor een goe-
de plaats in het toernooi.
De uitslagen waren:
Poule 1: Beatrix 1-Plesman 2-1; Beatrix 1-
Wilhelmina 1-2; Wilhelmina-Plesman 2-0.
Poule 2: H. Schaft-Van Heuven Goedhart
0-2; H. Schaft-Aerdenh. Schoolver. 1-0; Van
Heuven Goedhart-Aerdenh. Schoolver. 2-1.
Poule 3: Beatrix 2-Maria 0-0; Beatrix 2-
Juliana 0-4; Maria-Juliana 1-0.
De eindstand: 1. Wilhelmina, 2. Beatrix 1,
3. Plesman, 4. Van Heuven Goedhart, 5. H.
Schaft, 6. Aerdenh. Schoolver., 7. Maria,
8. Juliana, 9. Beatrix 2.
Direkt na afloop reikte de heer J. Ramkema
van de schoolvoetbalkommissie de prijzen
uit. De trotse aanvoerder van het kam-
pioenselftal van de Wilhelminaschool mocht
de wisselbeker in ontvangst nemen en alle
spelers van het winnende team kregen een
speldje. De drie finalisten, Wilhelmina-,
Beatrix- en Plesmanschool ontvingen boven-
dien een herinneringsmedalje.
Namens de deelnemende scholen dankte de
heer De Vries van de Wilhelminaschool de
schoolvoetbalkommissie, de scheidsrechters
e.a. medewerkenden voor de uitstekende or-
ganisatie van het toernooi.

zvm had weinig geluk
in wedstrijd
tegen de spartaan

J. G. Wijnbeek: menswaardig onderdak
buitenlandse arbeiders garanderen.

In verband met de huisvesting van buiten-
landse arbeiders in enkele pensions en ka-
merverhuurbedrijven in Zandvoort, heeft het
gemeenteraadslid J. G. Wijnbeek (d'66)
voorgesteld in de Algemene Politie Verorde-
ning een aparte bepaling op te nemen t.a.v.
de huisvesting van de gastarbeiders. Hoe-
wel de APV enige bepalingen bevat, die op
de hier verblijvende buitenlanders betrek-
king hebben, is t.a.v. hun huisvesting geen
enkele bepaling opgenomen, aldus de d'66-
afgevaardigde.
Uit een oogpunt van volksgezondheid, hy-
giëne, brandbeveiliging, etc., lijkt het hem
gewenst dat aan de huisvesting, i.c. slaap-
en verbiijfruimten regels worden gesteld, die
een menswaardig onderdak aan buitenlan-
se arbeiders garanderen. In een brief aan
de raad verzoekt de heer Wijnbeek de af-
gevaardigden een dergelijke bepaling in het
leven te roepen en in de APV op te nemen.

^JflETSEN-
SSvrveii.'- ' • -

, , BROMMERS

VERSTEEDE
HBLTE5TR.IB • TEL:«93- ZflKDVOORT

SPREEKUUR
SOCIALE DIENST
IN RAADHUIS
Op elke tweede dinsdag van de maand zal
één van de maatschappelijke werksters van
de gemeentelijke sociale dienst 's middags
van 3-4 uur in het raadhuis spreekuur hou-
den.
Het gemeentebestuur heeft hiertoe beslo-
ten omdat het voor velen moeilijk blijkt te
zijn de weg te vinden in de doolhof van
wetten, regelingen, verordeningen en instan-
ties op sociaal en maatschappelijk gebied.
Het spreekuur zal het mogelijk maken bij
de maatschappelijke werksters nadere infor-
maties in te winnen over de werking van
de sociale dienstverlening. Het spreekuur
voor de maand mei .vindt dus plaats op
dinsdag de elfde.

Zandvoortmeeuwen speelde tweede paasdag
een weinig gelukkige (uit)wedstrijd tegen
de amsterdamse eerste klasser De Spar-
taan. Vijf minuten voor het ingaan van de
rust kwam aanvoerder Kramer tengevolge
van een sliding ten val en brak zijn onder-
been. De onfortuinlijke aanvoerder moest
in een ziekenhuis worden opgenomen. Pech
voor Kramer en pech voor zijn elftal, dat
een bekwame speler voor de rest van de
kompetitie moet missen.

Vanaf het begin van de ontmoeting was het
lot de kustbewoners niet gunstig gezind.
Een bijzonder fraai ingeschoten bal werd
door de arbiter wegens buitenspel afge-
keurd en een door Gerard Nijkamp op en-

PROGRAMMA VIERING
KONINGINNEDAG
Tijdens een gisteravond gehouden bijeen-
komst van het 'Comité Viering Koninginne-
dag', werd het door de diverse sub-kom-
missies samengestelde feestprogramrria
voor vrijdag 30 april a.s., definitief vastge-
steld. Het ziet er als volgt uit:
9.30 uur: Volkszang voor het raadhuis o.l.v.

het koperensemble van de Zandvoortse
Muziekkapel.

10.00 uur: Presentatie van de drumband
van de Zandvoortse Muziekkapel in haar
nieuwe uniformen aan gemeentebestuur
en burgerij.

10.00 uur: Kleuterfeest in theater van Lou
van Burg aan het Stationsplein + attrak-
tie.

10.15 uur: Opening jeugdmarkt met chari-
tatief doel, op Kerkplein en naaste om-
geving.

14.00-15.50 uur: Scholenkamp op Grote
Krocht en in centrum.

16.30 uur: Prijsuitreiking met muziek.
20.00 uur: Konsert op Raadhuisplein.
20.30 uur: Lampionoptocht van de school-

jeugd met medewerking van drumband
Zandvoortse Muziekkapel en andere
korpsen.

21.30 uur: Officiële ontsteking van.de seL-
zoenverlichting.

Aansluitend muzikale show van diverse mu-
ziekkorpsen op Grote Krocht, af te slui-
ten met gemeenschappelijke zang van
het Volkslied.

Ook worden deze dag de traditionele 'Oran-
je'-rally (Autosportver. 'Sandevoerde') en
het bedrijvenvpetbaltoernooi gehouden.
Op de rekening van het 'Comité Viering
Koninginnedag' bij de Algem. Bank Neder-
land n.v. alhier, kunnen onder nummer
565725556 nog bijdragen voor de bestrij-
ding van de onkosten van de feestviering
worden gestort. De gehele zandvoortse be-
volking, waaronder de jeugd, wordt door
het organiserend komité uitgenodigd aan de
feestviering deel te nemen.
Op de ingezetenen wordt een beroep ge-
daan de nationale driekleur uit te steken,
opdat Zandvoort een werkelijk feestelijke
aanblik zal geven.
Muzikale medewerking verlenen de drum-
band van de Zandvoortse Muziekkapel, het
trompettenkorps met majorettes uit Heiloo
en het muziekgezelschap Lamoraal van Eg-
mond aan Zee.

weet

Toen maandag in de namiddag de laatste paastoeristen Zand-
voort de rug hadden toegekeerd, verdween, maar dan in te-
genovergestelde richting, een attraktie, waaraan strandwande-
laars, dagjesmensen en In het bijzonder de haringventers bij-
na drie maanden veel plezier hebben beleefd: de wieringer
kotter WR40.
Op tweede paasdag verliet het vaartuig met behulp van een

ijmuider vissersboot zijn onvrijwillige verblijfplaats en ver-
dween voorgoed uit het gezicht. De andere kotter die was ge-
strand slaagde er ruim een week geleden In op eigen kracht
weg te komen.
Het zandvoortse strand ligt nu weer stil en verlaten te wach-
ten op de dingen die ongetwijfeld zullen komen. Bovenstaand
plaatje is al weer historie geworden.

kele meters van het doel van De Spartaan
gekopte bal werd door keeper Volder op
het allerlaatste moment uit de lucht geplukt.
Ook de bijzonder aktieve Lock trof 't niet.
Een paar maal was hij bijzonder dicht bij
een doelpunt, maar hij had geen geluk bij
het schieten.
Ook bij de tegenstander wilde het niet erg
vlotten, al bracht voorhoedespeler Perlée
doelverdediger Henk Bos een paar maal
in een bijzonder lastig parket. De pogingen
van De Spartaan te scoren bleven in de
meeste gevallen echter steken in de non-
chalante en slordige afwerking. Even voor
Kramer zo ongelukkig terecht kwam werd
Arend Stobbelaar geblesseerd en moest
worden vervangen. Het verdwijnen van
StobbelaaV en Kramer liet zijn sporen na
en dat was, gezien de omstandigheden
waaronder deze spelers de strijd moesten
staken, begrijpelijk. Zandv.m. eindigde de
eerste helft dan ook in een gelaten en ge-
deprimeerde stemming.

aanvoerder Kramer uitgeschakeld
na ongelukkige sliding.

In de eerste vijftien minuten na de hervat-
ting kreeg de verdediging van de geel-
blauwen het zwaar te verduren. Maar de
achterhoede slaagde erin de aanvalsgolven
van de Spartaan met sukses af te slaan.
Een verrassende tegenaktie bracht Nijkamp
op kort afstand van de keeper van De Spar-
taan. Volgens een groot aantal supporters
schoot Nijkamp het leer achter de doellijn,
maar de scheidsrechter had er een andere
kijk op en zag er geen doelpunt in.
Tot aan het eindsignaal trachtten de ploe-
gen de wedstrijd in hun voordeel te beslis-
sen. Maar het zat er voor de gasten noch
voor de gastheren in. De stand bleef
dubbelblank. Tot slot wensen wij Kramer
vanaf deze plaats spoedig herstel en terug-
keer in het ZVM-elftal toe.

M. J. METHORST
KWART EEUW
BIJ POLITIE
De heer M. J. Methorst, chef van de admi-
nistratie van de zandvoortse gemeentepoli-
tie, viert op vrijdag 23 april a.s. zijn 25-
jarig ambstjubileum.
De jubilaris trad in 1948 als klerk in dienst
van de politie van de badplaats, nadat hij
een jaar eerder als volontair werkzaam was
geweest bij de gemeentepolitie van Woer-
den. In de jaren '45-'46 diende hij — vrij-
willig — als instrukteur bij de landmacht.
Na bij de zandvoortse politie alle rangen te
hebben doorlopen werd de heer Methorst
in 1967 benoemd tot hoofdkpmmies A bij
de politie-administratie. De jubilaris is sinds
1961 kommandant van de gemeentelijke re-
servepolitie en doceert aan opleidingsinsti-
tuten staats- en privaatrecht.
De heer Methorst is in vaderlandse sport-
kringen geen onbekende. Sinds verscheidc-
ne jaren is hij voorzitter van de Nederland-
se Jiu-Jitsu en Judo Bond. In 1965 was
hij chef d'équipe van de nederlandse afge-
vaardiging naar de wereldkampioenschap-
pen in deze tak van sport in Rio de Ja-
neiro.
De officiële huldiging van de jubilaris zal
plaatsvinden op vrijdagmorgen 10.30 uur in
de sportschool van Wim Buchel aan de A.
J. van der Moplenstraat. In genoemde sport-
school wordt in de middaguren tussen 3.40
uur en 5 uur een receptie gehouden, waar
men de jubilaris en zijn gezin de hand kart
drukken.
Morgen, zaterdag 17 april, vindt ter gele-
genheid van dit politiejubileum op het
hopfdterrein van Zandv.m. een voetbalwed-
strijd tussen elftallen van de gemeente- en
reservepolitie plaats. De heer Methorst
heeft zelf een aktief aandeel in deze ont-
moeting. Hij zal in de eerste helft als
scheidsrechter van de gemeentepolitie op-
treden en na de rust als keeper van de re-
servisten.- De ontmoeting begint om 10.00
uur en zal worden geleid door de heer H.
Dijkstra, oud-administrateur van de politie
van Zandvoort.
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SPORT en SPEL
SPORTING CLUB ZANDVOORT Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Het jaarlijkse Veteranen-Volleybal-toer-
nooi van 'Sporting Club Zandvoort' zal dit
jaar van nationaal kaliber zijn. Op verzoek
van de Ned. Volleybal Bond zal voor de
eerste maal gestreden worden om de
landstitel voor de veteranen.
Dit toernooi, waaraan dames- en heren-
teams (min. leeftijd resp. 30 en 35 jaar)
uit het gehele land zullen deelnemen, vindt
plaats op zaterdag 22 mei a,s. in sporthal
Pellikaan.

Na een basketbal-, volleybal- en een gym-
nastiekvereniging heeft 'Sporting Club
Zandvoort' nu ook een zelfstandige badmin-
tonvereniging in het leven geroepen. De op
13 april j.l. gevormde badminton vereniging
zal met een aantal teams aan de kompetitie
van de Ned. Badminton Bond deelnemen.
Het bestuur bestaat uit mevr. A. de Poel
en de heren P. Keiler, G. Jager en B. de
Poel.
Verder is 'Sporting Club Zandvoort' er in
geslaagd om met ingang van 1 september
a.s. een drietal toptrainers aan te trekken,
n.l. de A-klassers Paul Ridder, Jan Fröh-
lich en Piet Visman, die zowel dinsdags
als vrijdagsavonds aanwezig zullen zijn voor
het geven van technisch taktische aanwijzin-
gen aan de meer dan 250 spelers en speel-
sters, die zich reeds nu aanmelden voor het
nieuwe seizoen.

De eerste zaalvoetbal-kompetitie draait mo-
menteel twee weken en reeds nu is duide-
lijk, dat deze sportvorm zich ook in Zand-
voort snel populair gaat maken.
Gedurende negen weken worden er iedere
donderdagavond 'vier wedstrijden gespeeld.
De eerste uitslagen luiden:

Buchel—Sandevoerde 3—2
Duysterghast—Sporting Club II 6—3
Drommel—Colpitt O—5
Handbal-Sporting Club l 0—4

Het programma, dat a.s. donderdag in de
sporthal wordt afgewerkt, ziet er als volgt
uit:
Handbal—Colpitt 19.45 u.
Buchel—Sporting Club II 20.35 u.
Duysterghast—Drommel 21.25 u.
Sporting Club l—Sandevoerde 22.15 u.
Het team van de zandvoortse politie zal
met ingang van mei a.s. aan de kompetitie
deelnemen.

Uitslagen zaterdag 10 april:
Halfweg—Zandv.m.
Zandv.m. 3-SIZO 6

5—0
1—0

Uitslagen maandag 12 april, 2e paasdag:
De Spartaan—Zandv.m. O—O
Zandv.m. 2-WFC 2 2—1
Zandv.m. 3-—Germaan 2 S.n.o.
Zandv.m. 4-TZB 2 0—2
Haarlem 6—Zandv.m. 5 3—O
Zandv.m. 8-TYBB 6 4—3
TYBB 7—Zandv.m. 9 0—3
KIC 8—Zandv.m. II 8—3

A-junioren:
Zandv.m. 1—Concordia l 3—2
EDO 2—Zandv.m. 2 4—2
Zandv.m. 4-OG 4 1—3

De stand in de eerste klasse A ziet er na
de kompetitiewedstrijden van afgelopen
maandag als volgt uit:

SDW 19 28 Rood Wit A 20 19
OVVO 19 23 ZVV 19 18
DCG 19 22 AFC 18 17
Uithoorn 18 21 Hollandia 20 16
Zandv.m. 20 20 Alkm. Boys 19 15
Spartaan 20 19 Stormvogels 19 12

Programma zaterdag 17 april:
3 Zandv.m.—SVJ 15.15 u.

19 Kennemers 3—Zandv.m. 3 15.15 u.
B-junioren:

57 Geel Wit 1—Zandv.m. 1 15.15 u.
C-junioren:
102 Zandv.m. 4-DSK 2 14 u.
126 Schalkwijk 4—Zandv.m. 6 14 u.
A-pupillen:
137 Renova 5—Zandv.m. 7 10.30 u.
B-pupillen:
149 DIO b-Zandv.m. c 11 u.
150 TYBB c—Zandv.m. d 14 u.
162 Zandv.m. f-DSS e 11.30 u.

Programma zondag 18 april:

Zandv.m. 3—De Germaan 2 12.30 u.
19 HFC 4—Zandv.m. 6 12 u.
37 Concordia 4—Zandv.m. 7 10 u.
50 Beverwijk 5—Zandv.m. 9 12 u.
61 Spaarndam 4—Zandv.m. 11 9.45 u.

A-junioren:
96 Halfweg 2—Zandv.m. 3 12 u.

108 Spaarndam 1—Zandv.m. 4 14.30 u.

OUD-RAADSLID J. W. GOSEN
OVERLEDEN
Gistermorgen is op 71-jarige leeftijd het
oud-gemeenteraadslid van de arp, de heer
J. W. Gosen, na een langdurig ziekbed
overleden.
De heer Gosen vertegenwoordigde zijn par-
tij gedurende twintig jaar, van 1949 tot
1969, in de zandvoortse gemeenteraad. Hij
was vele jaren als organist verbonden aan
de gereformeerde kerk aan de Julianaweg.
De overledene wordt a.s. dinsdag 20 april
om 14.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats in Zandyoort-noord begraven. Aan de
teraardebestelling gaat een rouwdienst in
de geref. kerk vooraf, die om 13.30 uur be-
gint.

MEER DAN DE HELFT
VAN BEVOLKING
NIET MET VAKANTIE
Vorig jaar zijn 5,8 miljoen nederlanders met
vakantie gegaan en dat betekent dat on-
danks de toegenomen welvaart nog altijd
meer dan dan de helft van onze bevolking
niet met vakantie gaat!
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt dat het percentage neder-
landers dat wel met vakantie gaat in 1970
ten opzichte van '69 met bijna 5 is geste-
gen.
Die 5,8 miljoen nederlanders hielden bij el-
kaar 7,2 miljoen vakanties, die kunnen wpr-
den verdeeld in 6,6 miljoen zomervakanties
en 0,6 wintervakanties. De wintervakanties
worden voor het grootste deel (67%) in
het buitenland doorgebracht, maar de zo-
mervakanties geven een ander beeld te
zien: 56,1% gaat in eigen land met vakan-
tie tegen 43,9 in het buitenland.
Als binnenlandse vakantiebestemming in de
zomer blijken de Noordzeebadplaatsen in-
klusief de Waddeneilanden de meeste va-
kantiegangers te trekken, n.l. 26,7%. De
belangrijkste stijging gaf overigens het be-
zoek aan Twente, Salland en de Achterhoek
te zien (30%).
Wat het buitenlands vakantiebezoek betreft,
is het opvallend dat de belangstelling voor
Italië verminderde (met 4%) en dat het
bezoek aan Spanje zelfs met 21% terug-
liep. Daarentegen steeg het aantal neder-
landse vakantiegangers naar België en
Luxemburg met 8%, naar Groot-Brittannië
met 10%, naar Skandinaviê met 19% en
naar Frankrijk zelfs met 28%. Frankrijk
komt dus weer in de gunst van de neder-
landse toerist, wiens belangstelling vooral
uitgaat — en dat blijkt ook dit jaar —
naar de Côte d'Azur.

Hebt u

De informatie-bus "Signalement van de Politie"
is kortgeleden bij u in de buurt geweest.

Velen kwamen een kijkje nemen. Om te zien wat
erbij de gemeentelijke politiekorpsen zoal omgaat.

Velen vroegen in die bus ook om inlichtingen.
Was u er niet bij? Jammer. U hebt een pracht

gelegenheid gemist om wat meer aan de weet te
komen over plaatsingsmogelijkheden bij de
gemeentepolitie en vooral bij de korpsen van
Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

Over het interessante, verantwoordelijke en
afwisselende werk dat men bij de
gemeentepolitie doet.

Mocht u de bus toch gemist hebben
dan kunt u deze inlichtingen alsnog
krijgen door onderstaande
coupon in te vullen en op te sturen.

coupon In met 25 et gefrankeerde enveloppe
opsturen aan:
de heer J, J. v.d. Zwan, Hoofdafdeling

Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag.
Verzoek: D toezending sollicitatieformulier

D toezending brochure

start
verkoop
zomerzegels

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Volgende week dinsdag start In de plaatse-
lijke postkantoren de verkoop van de zo-
merpostzegels '71. Deze zegels, die worden
verkocht door het komlté voor de zomerze-
gels, hebben een toeslag boven de frankeer-
waarde waarvan de opbrengst ten goede
komt aan fondsen en Instellingen die zich
het lot aantrekken van gehandicapten, zie-
ken en bejaarden, zich inspannen voor kin-
dertehuizen, voor jeugd- en gemeenschaps-
werk, voor ondersteuningsfondsen en orga-
nisaties die méér levensvreugde willen on-
der mensen die dat beetje méér best kun-
nen gebruiken.

De nieuwe zomerpostzegels — uitgifte t/m
5 juni — zijn voor het grootste deel ont-
leend aan beeldhouwkunst uit de vijftiende
eeuw; vier houten beeldjes van onbekende
meesters uit nederlandse musea: 'Joachim
en Anna' uit het Rijksmuseum in Amster-
dam, 'Johannes de Doper en de Schriftge-
leerden' uit het Gemeentemuseum van Arn-
hem, de 'Apostel Paulus' uit het Aartsbis-
schoppelijk Museum te Utrecht en 'Anna-te-
Drieën' uit het maastrichtse Bonnefanten-
museum. De serie van vijf postzegel begint
met een zegel die gewijd is aan hét 50-ja-
rig jubileum van het werk der Volksuniver-
siteiten. Daarvoor is een serie ontstaan die
uitdrukking geeft aan kuituur van vandaag
en gisteren.
Er zijn ook prachtige gekleurde prentbrief-
kaarten van de vier beeldjes te koop. Met
deze kaarten en met de mooie zegels doet
u uw vrienden en relaties — ook in het bui-
tenland! — zeker een groot genoegen. Een
serie prentbriefkaarten kost ƒ 1,20, een se-
rie postzegels ƒ 2,—. Er zijn dus vijf ze-
gels: 15(-f10) et, 20C + 10) et, 25(+10) et,
30C+15) ct'en 45(+20) et.
Voor prentbriefkaarten én zegels kan men
in Zandvoort terecht bij het plaatselijk zo-
merzegelkomité: postkantoor Louis Davids-
straat of Hogeweg 82, tel. 4655.
Wie van de korte verkooptijd gebruik maakt
zich deze bijzondere postzegels aan te
schaffen, doet daarmee een heel goed werk,
want zomerzegels brengen levensvreugde l

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort. telefoon (02507) 3377

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN N.V.

vraagt voor haar filiaal in Zandvoort,
Kerkstraat 19:

avondwerkers
voor div. schoonmaakwerkzaamheden.

Goede verdiensten! Aanm. bij de hr.
Schreurs, tussen 9.00 en 18.00 uur,
tel. 02507-3643.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur.

Snelle reparatie - Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Voor leden van de vereniging komt te huur:
de eengezinswoning BEECKMANSTRAAT 6,
huur per maand / 84,35;
de étagewoning VAN LENNEPWEG 16/4,
4-kamerwoning, huur per maand ƒ 120,75.
Onder de keuzewoningen in de Fleming-
straat is nog een GARAGE beschikbaar,
groot 5,69 meter lang en 3,70 meter breed,
huurprijs per maand ƒ 58,50.
Aanvragen te richten tot de sekretaris D.
van Dijk, dr. C. A. Gerkestraat 22, onder
vermelding van rangnummer vóór dinsdag
a.s. 7 uur.
Voor het verkrijgen van een vestigingsver-
gunning zal het inkomen van de kandidaat
mede in de beoordeling worden betrokken.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 17 en zondag 18 april:

Zr. Molenaar-de Wilde, Van Lennepweg
93 rood, telefoon 2720.

APOTHEEK:
17—23 april:
APOTHEEK RAADHUISPLEIN 10,

telefoon 3185, b.g.g. telefoon 2319.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 18 april:
Kerk:

10.30 uur: de weled. hr. J. de Vries,
Meer en Bos, Heemstede.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer N. H. van Wijk.

Het Huls in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru. Viering H.
Avondmaal.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 18 april:

10.30 uur: dr. S. L. Verheus, n.h. te
Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 18 april:
10 en 19 uur: ds. A. N. Dekkers van
Oostvoorne.

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST. AGATHA

Zaterdag 17 april:
19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.

Zondag 18 april:
9.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. kan-
tor-organist.
11.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v.
zandvoorts jongerenkoor.

O.L.VR. STERRE DER ZEE

Zondag 18 april:
8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11 uur: pastoor Th. Dekker, m.m.v. litur-
gische werkgroep.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver.;

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27 '

2525 W. Schouten, centrale verwarming.'
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

straatweg 122, Haarlem
H. Houssart. ree. en demonstr. Riiks-

K.V.P. C.H.U.
WOENSDAG 21 APRIL

GEMEENSCHAPSHUIS 20 UUR SCHOOLPLEIN l

Verkiezingsavond
K.V.P.-C.H.U.

Sprekers: de heer P. H. van Zeil, kandidaat Tweede Kamer
K.V.P. en medewerker aan het K.V.P.-kernprogram W.
Steenkamp', en de heer van Dis, lid Provinciale Staten van
Noord-Holland en kandidaat Tweede Kamer voor de

U BENT VA N H ARTE WELKOM!
K.V.P. C.H.U.
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een nieuwe lente een nieuw geluid

f21
janet baker

rdietrich fischer- ;

dieskau
daniel barenboim

duette vom
brahms
mendelssohn
purcel

schumann

f30

jesus christ
super star.

the alexandrov
ensemble and ivan
petrov album of
russian folk songs

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5G02.

R. en D. - G. H. B E H A N G
VALSPAR en RUWA verven en laldcen.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Protestants Coöp. Begrafenisver. U.A.
Begrafenis - Crematie - Transporten

Dag en nacht bereikbaar
Tel. (023) 31 37 53 - 31 04 57

f24,50
john wilbraham

hummel
albrechtsberger
mozart
the academyof
st martin-in-the-

fields

radio peetere hifi
haltestraat; SG

f21
love story

sound track of
henry mancini
andy williams
johnny mathis
chirley bassey

perry como
it»s impossible

fSS,5O
george brassens
les amoureuxdc
bancs publiés

kleuren tv portables platen
Tl zandvoort tel. 361 S-5<45S

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 - 24 28 30

AANKOMEND VERTEGENWOORDIGER
Het vak advertentie-acquisiteur kunt u bij ons Ie-
ren. Met alle financiële voordelen, mogelijkheden
en vrijheden van dien.
Indien u over goede algemene ontwikkeling, flair
en representatief optreden beschikt, maakt u ge-
bruik van deze kans en schrijft direkt uw sollici-
tatiebrief met pasfoto aan:
NEDERLANDSE UITGEVERIJ VAN HANDELS-
INFORMATIES N.U.H.A.. Willemsparkweg 46,
Amsterdam-Zuid.

Makelaar 0.0.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
•••urantltn.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%.

Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Adverteert in deze courant!

Wees slim,
bus op een 12-rittenkaart

vandeNZH.
Zo'n 12-rittenkaart met 20% en 60% korting.

Juist voor u, die buiten de stad nogal eens met de
NZH bus reist, heeft de NZH aparte tarieven.

Speciale 12-rittenkaarten, om precies te zijn. Ze bestaan
in 2 uitvoeringen. De ene is een 12-rittenkaart voor

volwassenen. Daarop krijgt u 20% korting ten
opzichte van een enkele reis. De andere is een

12-rittenkaart voor jongens en meisjes tot 19 jaar.
Daarop krijgen zij 60% korting. Ook ten opzichte van

een enkele reis. De kaarten staan niet op naam
en zijn onbeperkt geldig. Wie hem nodig heeft, die

- pakt hem. En die stapt gewoon op de bus.
De NZH bus. Die altijd rijdt. Zeker is zeker

en voordeliger kan het niet.

en voo

Elk detail
getuigt van
vakmanschap!

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSE KEUKEN is uniek!

Over de ROSE aanbouwkeuken kunnen wij kort
zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.
Zeer zorgvuldig afgewerkt.
Korte levertijd, deskundige planning en uit-
stekende montage service.

Vraag eens dokumentatie of, beter nog, kom
zelf naar onze showroom voor geheel vrijblijvende
informatie.

keukeninstallatiebedrijf
-ZANDVOORT-

(ir* ROSE
*fl* KEUKEN

Paradijsweg 1 la, Zandvoort, tel. 02507-2361
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in de SuperMarts met gebakafdeling t/m zaterdag

Mokka-
punten

4 stuks

albertheijn

Doperwfen
zeer fijn

1/1 blik U

albertheijn
Pinaiarepen

8 STUKS
samen 240 gramW 125

4>ISV

9 aïbert heijn f

albert; heijn

ZILVERVLOOT

85
SAKSISCHE

Leverworst
- 250 gram
FR AN KFU RTER f\ M|

Knak worst UXvacuüm verpakt 1Q£f m •• B
%^ %^7 stuks 200 gram

1Q£f
JK

Fijne Snijworst
vacuüm verpakt
_ 100 65

Uit onze afdeling delicatessen

Bierworst
ARTLAND 100 gram

MfcV^^lrl*

«79
albert heijn >

Kabeljauw-
filets
pak 400 g

J.8S

geldig t/m zaterdag 17april

VarkMéitikppen
500

gram

500 g ra m

pak 500 gram

Margarine
pakje 250 gram

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
#**

Torn. Ketchup
fles 340 gram

Biskwie FOURRÊ „, KQ
rol 15 stuks jST U%S

Japanse Makreel KfJ
> blik 200 gram Q2 vU

Reuze Koek CQ
±560 gram && U V

Gëmberbrood
gesneden ± 400 gram

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

albert heijn

TIJINSTOEL

b<
Opvouwbaar buisframe,
zitting en rugleuning
met schuimplastic vulling

Speciale aanbieding

Roosvicee
fles 0.3 liter

'—waf v
ch Tandenborstel
moderne tandenborstel
met korte kop, voor
optimale reiniging en
mondhygiëne.

per stuk90
Wat'n

,,, jewicht
minstensISOgram

ppelen
750 gram

Red Delicious
FUNE IMPORT HANDAPPEL
'Kwaliteitsklasse I

per kilo ]98

Wat *b SuperMart. Albert Heijn.
Prijzen gelden van donderdag 15 t/m woensdag 21 april
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E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Slaapkamer ameublementen
in verschillende uitvoeringen en kleuren

Eethoekjes
ruime keuze, en

Tuinmeubelen
voordelige prijzen.

L. Smid
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

Voor -onze SuperMart, Grote Krocht 9 te
Zandvoort zoeken wij

slagers
leeftijd vanaf 18 jaar

die meewerken-aan-het Klaarmaken van het
vlees voor de verkoop vanuit koelvitrines.

Het betreft een werkkring voor het vakan-
tieseizoen (juni, juli en augustus).

leeftijd tot 23 jaar
Haar taak zal bestaan uit het goed en vlot
bedienen van de kassa en het behulpzaam
zijn van de klant.

vérkoper
op de groente-afdeling

leeftijd tot 22 jaar
die verse groenten in ontvangst neemt en
met gebruikmaking van moderne machines
verkoopklaar maakt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer T. Baas, bedrijfsleider van bo-
vengenoemde- SuperMart (tel. 02507-2657).

l albert heijn

adverteren
doet verkopen

Discussieavond
S P R E K E R S ;

v.d. Louw P.v.d.A.

Jurgens P.P.R.

de Goede D'66

POLITIEK CABARET door:

Jaap v.d. Wie r we

Maandagavond 19 april 1971 om 20.00 uur,
Concertgebouw Tuinzaal in Haarlem.

Huis-aan-huis verkopers(sters)
Zeer hoge verdiensten mogelijk. Br. ond. nr. 2801
bureau Zandvoortse Courant.

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft Uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P IE R l EU S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA AANBEVOLEN
5OO gram ronde lamsbout
„ „ varkensfrïkando
„ » varkensrolladerde lende

malse rosbief
' en heerlijk gekruid !

3.48
4.98
4.98
5.98

DINSDAGS

Panklare schnitzels,
100 gram 90 et.

750 gram
rundlappen 4,48

250 gram
leverworst 78 c

WOENSDAGS

500 gram heerlijk
vleesgehakt .... 2,18

Slavinken
Hamburgers
Frikandellen

van 55 et voor

35 cent

DONDERDAGS
500 gr. varkens-
karbonade 2,98
250 gram
bief tartaar .... 2,13
250 gram
rauwe lever ... 98 c.
l kilo doorregen
rundlappen .... 5,98
250 gr. gekookte
rookworst 98 c.

150 gram
gelardeerde lever

1.29

Heerlijke
VLEESSALADE
eigen fabrikaat

98 200 gram

500 gr. hachévlees 2,98

500 gr. ossestaart 1,78
'500 gram schenkel

met pijp 2,98

500 gr. lende 6,25
500 gr. entre côte 5,98

Biéfstuk 1,60 per 100 gr.

Haas 2,50 per 100 gr.

2 stuks

Filet Americain

1.78

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
100 gr. lunch worst f* t*

s a m e n 1.29

Heerlijk bij jonge groenten sla

en bieten:

MAGERE SPEKLAPJES,

nu nog

500 gr. 198

Als U kalfsvlees eet,
koop "dan het beste !
Wij verkopen
uitsluitend gemest kalfs-
vlces.
De trots van de firma !

D

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op, wachten

EENMALIGE ADVERTENTIE. KNIP HAAR UIT ALS U ER NOG NIET AAN TOE BENT!

Astra-tapijttegels in hotelkwaliteit
bestand tegen zand, water en zout!

Eindelijk een ijzersterke tapijttegel voor de kustgebieden. Geméleerd, daardoor praktisch vlekvrij
en ongevoelig voor indrukken van stoelpoten of ander meubilair. De 100% nylon-slijtlaag geeft
nog een gevoel van behaaglijkheid ook.

Er is keuze uit 5 kleuren. Meenemen, los leggen en laat uw gasten dan maar komen. Zij kunnen
er niets aan bederven.

Voor de kosten behoeft U het niet te laten, want bij een formaat van 50 x 50 cm vergen zij maar
een investering van

f 3,90 PER STUK INCL. B.T.W.
Zand en vuil dringen er niet in, doch blijven erop liggen. De stofzuiger erover en klaar is Kees.
Geen gekraak van zand onder de schoenen, geen krassen, warm en zacht aan de blote voeten. Stof-
fen, zwabberen, dwijlen of wrijven behoren nu tot het verleden.

Licht- en kleurechtheid, verhuis en opneembaarheid garanderen een jarenlang gebruik. De kosten
komen er dubbel en dwars uit. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

Tapijttegel - Boetiek „ASTRA'9

KORTE GIERSTRAAT 1 (zijstraat van Gierstraat) - HAARLEM-C.

Enig in Keanemeifland
OPENINGSTIJDEN: Alle dagen van 10-1 uur en 2-5.30 uur. Maandags gesloten.

D
Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ595,-; of
l x f 150,- en 10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966.
z.g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs / 4.650,-. Tot 17.00
uur tel. 02507-2135;
's avonds tel, 020-221566.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up - Veilig-
heidsinspektie • occasions.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

interieuryerzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hof straat 1-5,
HAARLEM,

• telefoon O 23 • 31 5055

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woohuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT. Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Salon AUKEMA, vraagt
dameskapper(ster).
Vakantie kan geregeld wor-
den. Tel. 2723, na 18 uur,
023-284442.

Etna Casino gashaard, we-
gens verhuizing te koop,
ƒ 150,-. De Bruyn, v. Len-
nepweg 16, tel. 3113.

Meisje of vrl. hulp gevr. v.
halve dgn. (9-13 uur). Aan-
meldingen: Schwartz, Hoge-
weg 1, tel. 3722.

Makelaardij S. Attema & Zn.
biedt te koop aan:
Woonhuis met sousterrain
a.h. DORPSPLEIN. Goede
staat van onderh. Goede
mogelijkh. van zomerverh.

Vrijst. woonh. a.d. POST-
STRAAT. Beneden: 3 kmrs.,
keuk, kelder, boven: 4 sip.-
kmrs., gr, schuur, evt. te
gebr. voor garage.

Woonhuis aan de CONST
HUYGENSSTRAAT, voor-
zien van c.v., luxe betimm.
en keuken.
Inlichtingen:
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Te koop: inboedel, w.o.:
gasfornuis, geyser, pannen,
enz. Burg. Beeckmanstr. 6,
v.a. zaterdag tussen 2-5 lAjr.

Te koop: aanhangwagen
voor auto, 3-zits skai bank-
je, tv., Ie en 2e net met
binnenantenne, enige bond-
jassen. Tel. 2456.

Te koop aangeb.: wasbak,
kompl. met kastje; slaapk.-
lamp (blauw) en klein ijs-
kastje (Elektrolux), 5 0 x 5 0
alles i.g.st. Tel. 4302.

Mevr. Bol, Marisstraat 43,
vraagt meisje voor de kinde-
ren.

Strandpaviljoen 10, E. Bol,
vraagt voor direkt serveer-
sters.

Te huur aangeb.: garage,
omg. burg. v. Alphenstr.—
Trompstraat, ƒ 40,- p.mnd.
Telefoon 3789.

Gevr.: werkster voor 2 a 3
uren 's morgens Tjerk Hid-
desstraat 10.

Te koop: 2 1-pers. bedden
met spiraal, matrassen en
onderdek. Tel. 4403.

Mevr. Siemons, Boulevard
Paulus Loot 93, vraagt zelf-
standig meisje voor de huis-
houding; hoog loon. Telef
3307 of 02513 - 2510.

Gevr.: vrij huis of f latje v.
2 pers. voor de mnd. juni
en juli, behoorlijke stand
Tel. 020-246447, na 19 uur
020 - 441542.

Te koop van part., 1e eig
VW 1600 Variant TL, b.j.
'68, 2 carb. Koni schokbr.;
Michelin XAS b., 68.000 km
kleur: wit. Inl. Troelstrastr
54, Zandv., tel. 2798.

Welk meisje van ± 16 jaar,
dat veel van kinderen houdt
wil dinsdags middags op
baby passen, ƒ 2,- per uur.
Telefoon 5690.

Meisje zoekt met spoed ka-
mer. Telefoon 3098.

Gevr.: flinke zelfst. hulp van
9-14 uur. Mevr. de Kruyf,
Hogeweg 32, tel. 3582.

Te huur: garage, ƒ 40,- per
maand. Fahrenheitstraat 20,
telefoon 5389.

Schildersbedrijf •

C. J. PAAP
Buro. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4756

Ooa het zalf afdeling
Verf - Qlas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon C023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638

Oproep
Het komité 'Viering Koninginnedag '71' verzoekt
in de ee'rste plaats de schooljeugd en daarnaast
ook verenigingsbesturen e.d., alsmede partikulie-
ren die wensen deel te nemen aan de

Hadsiekiedeemarkt
op vrijdag 30 april a.s., zich te willen melden
uiterlijk vrijdag 23 april a.s. bij de V.V.V., Raad-
huisplein, of bij de afdeling burgerzaken van de
gemeentesekretarie, Schoolstraat 6.

Het komité wijst erop, dat alle mogelijkheden op
deze markt kunnen worden uitgebuit en aan eigen
fantasie worden overgelaten.
Een beperkt aantal kramen Is slechts beschikbaar,
zodat spoedige aanmelding gewenst is.

Boekhoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN
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mensen en zaken
een avondje
Het avondje begon bijzonder goed. Wij wa-
ren er allemaal 'in' een leuk gezelschap,
een verrukkelijk etentje en het vooruitzicht
op twee voetbalwedstrijden op de kijkkast.
Allemaal prettige dingen om wel even bij
stil te staan.
De vrienden in Heemstede hadden erg hun
best gedaan. De gastvrouw had haar 'gala'
aan en gaf bovendien blijk op de hoogte
te zijn van wat een eenzame plegrim toe-
komt. Met andere woorden: haar kookkunst
was adembenemend, wat overigens na af-
loop ook bleek. De gastheer had een fijn-
zinnig appéritief gekozen, hetgeen de stem-
ming beslist ten goede kwam en de kinders
van het huis brachten vrienden en vriendin-
nen mee. Zodoende was er sprake van een
'uiteenlopend gezelschap'. Want er is er al-
tijd wel eentje onder, die niet zo bar veel
om voetballen geeft. Belangrijk zijn trou-
wens ook, de mensen, die gezelligheid bo-
ven voetballen stellen, leder kreeg het zijne.
Het voorstel van de gast om na het eten
af te wassen, werd min of meer meesmui-
lend afgewezen. 'Nee, niet doen, je breekt
de boel maar'. Een ongelofelijk beroerde
resensie, maar de gast berustte zeer schie-
lijk.
PSV—REAL MADRID begon. Achteraf een
ellendig schouwspel. Een haastig spelende
Eindhoven-ploeg tegen rustig voetballende
Madrilenen en een afgrijselijk onsportief pu-
bliek, dat geen goed woord voor de spaan-
se gastarbeiders had. Een belachelijke ver-
slaggever, die jankend over het incident met
het bierblikje sprak en na afloop zich ver-
stoutte, door tegen de vertegenwoordiger
van de hoogmogende europese voetbalorga-
nisatie te zeggen, dat het 'eigenlijk een on-
gelukkige worp was geweest'. Die was be-
doeld voor de Spaanse speler, bedoelde de
man. Ja, dit was Eindhoven en Holland op
z'n allermalst.
Tussen wat drankjes en snackjes door wer-
den allerlei kwinkslagen gewisseld. Hier was
je nou eens in een gezelschap, dat het niet
erg vindt als er eens een lach of een pitti-
ge opmerking door een voetbalverslag heen
klinkt. C De voetbalverslaggevers van radio
en t.v. worden hier altijd nog als halfgoden
beschouwd. Waren de mensen van woens-
dagavond j.l. beslist niet l) Nou goed, PSV
speelde het klaar O—O te houden. Waarmee
Real Madrid wel in de finale zit.
Daarna Atletico Madrid tegen Ajax. Dat
was beter. Een superieur Atletico tegen een
angstig verdedigend Ajax, dat nergens een
vuist kon maken, wat het tegen enkele ere-
divisieklups in Nederland wel doet.

De gastvrouw had al haar afschuw uitge-
sproken over het meer dan belabberde ge-
drag van de sportieveling, die zo hoog no-
dig een bierflesje tegen iemands hoofd
moest gooien en de gastheer had zich ook
niet onbetuigd gelaten, zodat de gast het
kon laten bij een meningsuiting, die maar
niet afgedrukt moet worden.
De avond bleef niettemin gezellig, ondanks
de afgang van een deel van het nederland-
se publiek en een falende topploeg van de
lage landen. Heel vervelend voor het aan-
zien van de nederlandse voetbalsport, maar
't is niet anders.
De kinderen en vrienden en vriendinnen ver-
lieten het woonvertrek, deels uit een opwel-
ling om naar huis te gaan, deels uit begrij-
pelijke overwegingen van een enorme slaap-
behoefte. Zodoende bleven gastheer, gast-
vrouw en gast alleen over (Er was nog van
alles). Er werd niet meer over voetballen
gesproken. Maar goed ook. Had niemand
op kunnen brengen.
Wel werden er enkele opmerkelijke platen
gedraaid op de spiksplinternieuwe stereo-
installatie van de-gastheer.'Hij was trots.
Terecht. Er werd muziek gespeeld van Or-
lando di Lasso, Mozart en Da Palestrina.
Een uitzonderlijke tegenstelling met het
voorafgaande programma. Wel erg kompen-
serend. En oneindig verfrissend.

MOMUS

FELLE DUINBRAND
Gistermiddag ontstond in de nabijheid van
het benzinestation aan de boulevard Bar-
naart door tot op heden onbekende oorzaak
een duinbrand die zich razendsnel uitbreid-
de. Door het kordate optreden van de
brandweer kon de vuurhaard in korte tijd
worden bedwongen. Ongeveer 400 m2 duin-
beplanting ging verloren.

£ * \ • uvo,.,!;?

Deze beha is
voorgeuormd k

en toch
licht tr'ansparan t. Pandjes en

bandjes zijn elastisch, terwijl
de bandjes tevens verstelbaar zijn.

Kleuren: clementine
.(de nieuwe modekleur),

transparose, wit.

Deze bijpassende
panty, mei

pijpjes die niet
kunnen

opkruipen, is
er in dezelfde

kleuren als
het behaatje
en in nougat.

Een setje voor
teenci's en
slank gebouwde — ..
twenners. Wit met een ietsie
pietsie lichtblauw in de kanten
strookjes, alleen in A-cup.
(behaatje 9.75, slipje 4.75).

~i

Haarlem Grote Hout/straat 83-87
(5 minuten van de Raaks-Parkeergarage)
Heemstede Raadhuisstraat 52
Zand voort Grote Krocht 30-32

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"

nieuwe leden
kunnen zich van heden af tot 1 okto-
ber 1971 aanmelden bij de heer E.
Loos, Haltestraat 35 of bij het sekre-
tariaat.

ZANDVOORT BELEEFDE
DRUK PAASWEEKEIND
Zandvoort heeft zijn deel gehad van de toe-
ristenstroom gedurende het afgelopen paas-
weekeind. De drukte begon dit jaar, in te-
genstelling tot voorgaande jaren, tamelijk
vroeg. Nog voor de paasdagen waren de
meeste hotels, pensions en kamerverhuur-
bedrijven bezet en ook voor een verblijf in
de campings bestond een grote belangstel-
ling. Vrijdagmiddag, zaterdag en zondag
konsentreerde het bezoek, van voorname-
lijk duitse gasten, zich in hoofdzaak in het
centrum van de gemeente. Rond het Raad-
huisplein en de voornaamste winkelstraten
was het bijzonder levendig en druk.
Zondagmiddag en maandagmorgen trokken
de meeste paastoeristen al weer huiswaarts
- de lage temperaturen en de ijskoude
wind maakten een langer verblijf weinig
aanlokkelijk — en zorgden door dit vroege
afscheid voor een unieke verkeersspreiding.

.Hierdoor kon de afvoer van de vakantiegan-
gers vrijwel ongehinderd plaatsvinden. Ook
het vertrek van de circuitbezoekers verliep
zonder noemenswaardige stagnaties.
De eksploitanten van de horeca- en winkel-
bedrijven waren bijzonder tevreden over de
paasdrukte.

BURGERLIJKE STAND
9—15 april 1971

Overleden: Antje Cornelia Beekhuis, oud 85
jaar, gehuwd geweest met K. Paap; Jan
Thiessens, oud 62 jaar, gehuwd met G.
Wauben.
Ondertrouwd: Fred Jessurun en Pieternella
Cornelia van der Worm.
Gehuwd: Pieter Hoogstraten en Elisabeth
Margaretha Loos; Robert Jan Wind en Li-
duina Maria Johanna van der Storm; Lewis
Fiorentino en Martina Johanna Maria Straat-
hof.
Geboren buiten de gemeente: Freddy, z.v.
J. A. van de Werken en G. C. Weder;
Niels, z.v. J. A. Ommering en l. E. Bisen-
berger.
Overleden buiten de gemeente: Adrianus
Weeda, oud 80 jaar, gehuwd geweest met
G. Timmers.

Hé, niet vergeten !
morgenavond 17 april a.s.

Beatavond
Le Perroquet, hotel Keur, Zeestraat, aan-
vang 8 uur.

ledere bezoeker ontvangt gratis hippe affi-
ches en muziekbladen !

VERKEERSONGEVALLEN
TIJDENS PAASWEEKEIND
De grote verkeersdrukte tijdens de afgelo-
pen paasdagen heeft de politie en de
ongevallendienst handen vol werk bezorgd.
Op maandag, tweede paasdag, vonden in
de gemeente vier bromfietsaanrijdingen
plaats: één op het rijwielpad naar Noord-
wijk, één op de hoek van de Haarlemmer-
straat en de Koninginneweg en twee op de
Zandvoortselaan. Tengevolge van deze on-
gevallen moesten vier personen met arm- en
beenbreuken in haarlemse ziekenhuizen wor-
den opgenomen.
Aan de vooravond van eerste paasdag raak-
ten bij een aanrijding tussen bromfietsen op
de Zandvoortselaan twee mensen gewond.
Zij werden per ambulance vervoerd naar
een haarlems ziekenhuis.
In de nacht van zaterdag op zondag wer--
den bij een botsing tussen twee auto's op
de boulevard Barnaart beide bestuurders
licht gewond. Een meisje, dat in een der
auto's was gezeten, liep eveneens lichte'
verwondingen op. Het drietal werd even-
eens in een haarlems ziekenhuis opgeno-
men.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

april berijdbaar
18 8.21 3.30 21.00 16.00 12.00-19.00
19 9.31 5.00 22.21 17.30 13.30-20.00
20 11.06 6.00 23.53 19.00 15.00-21.30
21 -.- 7.30 12.28 20.00 4.00-10.00
22 1.02 9.00 13.26 21.00 5.00-11.00
23 1.51 9.30 14.11 22.00 5.30-12.00
24 2.34 10.30 14.58 22.30 6.30-12.30
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

*',
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'Daar is de Meester en Hij roept u '
Johannes 11 vers 28b

God nam heden tot Zich mijn lieve, zorgzame vader

JOHANNES WILHELMUS GOSEN
Weduwnaar van Hendrika Bartha Smit

op de leeftijd van 71 jaar.
Wilh. Chr. Gosen

Zandvoort, 15 april 1971
Kostverlorenstraat 54

Geen toespraken

De begrafenis zal D.V. plaats hebben dinsdag 20 april a.s., 14.30 uur, op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, voorafgegaan door een dienst
in de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg te Zandvoort, aanvangende
om 13,30 uur.

Marine Hospitaal te OVERVEEN
In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor dames met
interesse in huishoudelijke werkzaamheden. Deze bestaan uit het schoon-
houden van de kamers en zalen der patiënten, terwijl ook de afdelings-.
keukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van
burgerpatiënten.

U werkt per dag 8'/2 uur; het salaris is ƒ 803,90 bruto per maand.'"

U krijgt onregelmatigheidstoeslag en opname in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Mogelijkheid tot intern wonen. •

De adjunkt-direktrice is gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven.

Belt U haar eens op; U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9 en 16
uur onder 023 -319230.

ongekend
lage prijzen

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plu's een grote
kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt '

Induürw-lerrein Cruqulus bij Heemslede;

lelefoon 023-286151/288152(4 lijnen)
Spaarnewtg 75, poslbus 155, Heemstede.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. &. Gerkestraat 40 xd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

Hebt u een salarisrekening?
Doe dan mee met het

U krijgt meer rente van uw geld.
U spaart automatisch.

U kunt al meedoen met ƒ25.- per maand.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Zandvoort

Spoelen Buizennet
Wegens het spoelen van het buizennet gedurende de periode 19- t /m^30

april a.s., zal in de nachturen van 12 tot 4 uur de waterdruk zeer gering

zijn. Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig mogelijk water te

lappen of anders wat in voorraad te nemen.

kwart
eeuw
wegen-
wacht
De ANWB-Wegenwacht herdacht gisteren
het 25-jarig bestaan. Gedurende een kwart
eeuw hebben de 'pechbestrijders' 4.382.904
maal hulp kunnen bieden aan ge-
strande automobilisten en hebben daarvoor
212.599.000 kilometer moeten rijden: onge-
veer 5000 maal de aarde rond.
Het wegenwachtkorps bestaat op het ogen-
blik uit 505 man, van wie er 435 regelma-
tig op het nederlandse wegennet verschijnen
In de gele wegenwacht auto's. De overige
70 hebben koördinerende taken op de sta-
tions.

De groei van het korps blijkt duidelijk wan-
neer men zich realiseert dat het 25 jaar ge-
leden allemaal begon met een enthousiast
ploegje van zes man en een. chef-op motor-
zijspan-kombinaties. Al spoedig bleek dat
dit aantal pechbestrijders" lang niet 'groot
genoeg was om aan de vraag naar hulpver-
lening te voldoen. Vanaf 1946 tot heden is
het nederlandse personenwagenpark van
47.000 tot 2.500.000 uitgegroeid. Het
spreekt dan pok vanzelf dat het wegen-
wachtkorps zich aan deze snelle groei
'moest aanpassen.r- ss
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DE START
Al in 1923, bij het 40-jarig bestaan van
de ANWB, zag de toenmalige voorzitter
van de bond, de heer Edo Bergsma, als
ideaal een hulpverleningsdienst op de druk-
ste wegen. 'De organisatie daarvan ligt op
onze weg', aldus de heer Bergsma in zijn
jubileumspeech. Precies 23 jaar later — in
1946 — verschenen de eerste wegenwacht
ten op de weg en wederom 23 jaar later
boekte de ANWB zijn milojenste wegen-
wacht-lid.

De wegenwacht werd in 1946 opgericht als
een bijdrage van de ANWB aan de weder-
opbouw van ons door de oorlog geteisterde
land. Het voornaamste doel was het ver-
keer op gang te houden, hetgeen van het
grootste belang was om het land weer tot
welvaart te brengen. De plannen hiervoor
lagen al tijdens de oorlogsjaren-op tafel.
De britse 'Automobile Association' was in
die dagen reeds lang — vanaf 1905 —
met hun fietsen en later motorfietsen een
bekende verschijning op de engelse wegen.
Het ligt dan .ook voor de hand dat de we-
genwacht van de ANWB naar hun voorbeeld
werd opgezet. De nederlandse wegenwacht
werd daarmee de eerste organisatie in zijn
soort op het europese vaste land.

Aanvankelijk was de- hulpverlening geheel
gratis, maar op 1 januari_1947 reeds was
de bond genoodzaakt een vrijwillig wegen-
wacht-lidmaatschap in te stellen. Aan het
einde van dat jaar bedroeg het aantal we-
genwacht leden al 38.000. In augustus 1952
werd het lidmaatschap verplicht gesteld om
voor hulpverlening in aanmerking te komen.
Het aantal leden was inmiddels gestegen
tot 110.000, en tegenover hen werd het niet
juist gevonden nog langer ook niet-leden
van de hulpdienst gebruik te laten maken.
Thans zijn er bij de ANWB ongeveer
1.400.000 leden ingeschreven en van hen
zijn er 1.200.000 ook lid van de wegen-
wacht.

WEGENWACHTSTATIONS
In 1960 werd het eerste wegenwachtstation
'Pauwmolen' bij Delft in gebruik genomen.
Op het ogenblik beschikt de ANWB over
14 wegenwachtstations, allen met een 24-
uur-bezetting. Vanuit die stations worden de
wegenwachten per mobilofoon naar pech-
of ongevallen gedirigeerd door de dienst-
doende verkeerswacht. In verband met re-
konstruktie-werkzaamheden aan rijksweg 12
bij Utrecht, zal het wegenwachtstation Hou-
ten moeten verdwijnen. Het zal, mede in
verband met de toenemende verkeersinten-
siteit in het centrum van het land, vervan-
gen worden door twee nieuwe stations, één
in Naarden en één in Lexmond. Hierdoor
komt het aantal stations en rayons op 15.

PRAATPALEN
Op verzoek van de regering heeft de ANWB
zijn wegenstations beschikbaar gesteld als
centrales voor het praatpalennet. Op 21 de-
cember van het vorig jaar heeft de minister
van Verkeer en Waterstaat, drs. J. A. Bak-
ker, de praatpalen langs rijksweg 28 tus-
sen Hoevelaken en'Zwolle officieel in ge-
bruik gesteld. Daarmee was een begin ge-
maakt aan een projekt om binnen drie jaar
alle nederlandse autosnelwegen van ruim
1500 praatpalen te voorzien. Zowel voor de
wegenwacht als voor de automobilist kan
het gebruik van de praatpalen een nog ef-
ficiêntere hulpverlening betekenen. De we-
genwacht kan hierdoor doelgerichter rijden
en de automobilist kan sneller worden ge-
holpen, mits hij natuurlijk de praatpaal ge-
bruikt.

WATERWEGENWACHT
Op 15 juni 1966 is de ANWB in Friesland
van start gegaan met de waterwegenwacht.
Bij een wegenwachtstation in Joure ligt een
geel vletje klaar om hulp te kunnen bieden
aan de watersporters, die motorstoring heb-
ben gekregen aan hun vaartuig.
De ANWB was van mening dat ook aan
hen hulp verleend moest worden wanneer
zij over een (gewoon) wegenwachtlidmaat-
schapskaart beschikken.

STADSWEGENWACHT
In Amsterdam is op 15 juli 1964 de stads-
wegenwacht van start gegaan en twee jaar
later begon de ,ANWB een soortgelijke
dienst in Den Haag. E.e.a. is geschied in

• nauw overleg met de BOVAG.

. NATIONALE HULPBRIEF
' De Nationale Hulpbrief is een aanvulling op
l de wegenwacht hulpverlening. Leden die in
1 het bezit-zijn van de Nationale Hulpbrief

kunnen hun auto, die door mechanische sta-
Ü1

in9.!?i,e.t,r,meer kan rij'den' °P kosten van
de ANWBRnaar een garage laten slepen
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b en w: studie metroplan
ligt niet op onze wég

B en w van Zandvoort zijn van mening dat
het nemen van een initiatief voor de instel-
ling van een kommissie, die de mogelijkheid
voor een metroverbinding tussen Amsterdam
en Zandvoort zou moeten gaan bestuderen.

De door Luuk Aarts ontworpen me-
tro A'dam—Zandvoort komt in de
buurt van de Haarlemse Sint Bavo
boven de grond op weg naar de bad-
plaats. ,

BLOEMENDAAL
GAAT INSPRAAK
REGELEN
In Bloemendaal heeft men de eerste stap
gezet op ds weg naar demokratisering van
het overheidsbestuur. Vorige week donder-
dag nam de gemeenteraad van deze buur-
gemeente met algemene stemmen een motie
van de kvp-fraktie aan, waarin het kollege
van b 'en w werd uitgenodigd de bijeenkom-
sten van enkele raadskommissies gedeelte-
lijk openbaar te maken en de inspraak in
de kommissies te bevorderen. In de motie
werd gesproken over de kommissies van on-
derwijs, rekreatie en kuituur en die voor
sportzaken. Het dagelijks bestuur van de
gemeente werd verzocht een verordening op
te stellen die de openbaarheid en inspraak
van de betreffende kommissies moet rege-
len. De motie stelde o.m. voor de voorzitter
en de leden van genoemde kommissies het
recht te verlenen personen voor de bijeen-
komsten uit te nodigen die zonder stem-
recht aan de diskussies kunnen deelnemen.
Het kollege van b en w heeft bijzonder po-
sitief op de motie gereageerd. Burgemees-
ter dr. Peereboom Voller verklaarde, dat het
kollege misschien nog wel verder zou willen
gaan dan in de motie werd voorgesteld.
'Geef ons de kans ook eens progressief te
zijn', zei de voorzitter van de bloemendaal-
se volksvertegenwoordiging. De behande-
ling van de verordening zal waarschijnlijk
in de raadsvergadering van mei a.s. in be-
handeling komen.
Zoals men elders in deze kolommen kan le-
zen heeft de vertegenwoordiger van d'66 in
de zandvoortse gemeenteraad, de heer J.
G. Wijnbeek, voorgesteld in mei een specia-
le raadsvergadering te beleggen om over de
demokratisering van het overheidsbestuur in
Zandvoort van gedachten te wisselen.

DRIE VROUWEN SPREKEN

j. g. wijnbeek (d'66) wil in mei
raadsvergadering over
demokratisering overheidsbestuur

,. ,.. . .. ... . . loven dat het kollege zich ernstige zorgen »,„.-.„ n-nf^^-n-^nr^r-^tTr^ T-VT.IT-I
niet op hun weg ligt. Zij hebben dit begin maakt over de toekomst van Zandvoort. VOOR PROGRESSIEVE DRIE
deze maand .in een kort briefje aan de ont- Misschien toont de raad meer oog voor een De in het progressief akkoord samenwerken-
.verper van het metroplan, de haarlemmer idee dat perspektieven kan openen voor een de partijen, de pvda, d'66 en ppr beleggen
•• ..„t- fi=r»o moonoriooiH efficiënte en snelle railverbinding tussen de donderdag 22 aprif a.s. een gezamenlijke„uu* Aarts, meegeaeeia. grote steden jn het acnter|and en de bgd. verkiezingsbijeenkomst in het Gemeen-

. . , . plaats. Want de kwestie ligt wel degelijk schapshuis aan de Louis Davidsstraat. Tij-.
Aarts had het kollege vorig jaar verzoent op de weg van het overheidsbestuur, zoals dens de bijeenkomst zullen drie vrouwelijke
om samen met de gemeenten Amsterdam en blijkt uit de interesse die' de officiële in- kandidaten voor de Tweede Kamer 't woord
Haarlem een studiekommissie voor zijn in- stanties overal elders in de randstad tonen voeren. Het zijn de dames Van Eerd (ppr),
tercity-metrolijn m het leven te roepen. B voor de verbetering van de kwaliteit van Wassen (d'66) en Brautigam (pvda). De
en w hebben de ontwerper geadviseerd de net openbaar vervoer. vergadering begint om 20.00 uur.
Ned. Spoorwegen en de NZH voor zijn plan
te interesseren."
Naar aanleiding van de afwijzende reaktie
van het zandvoorts .gemeentebestuur heeft
Luuk Aarts tegenover ons verklaard 'dat 't
initiatief voor de bestudering van zijn plan
zeker niet alleen van de vervoersonderne-
mingen kan uitgaan'. De ontwerper van de
metrolijn wees in dit verband op recente
overheidsinitiatieven inzake interlokale- en
lokale railverbindingen.
Zo wordt in de Zaanstreek door officiële
instanties een plan voor een 20 km lange
metroverbinding naar Wormen/eer uitge-
werkt, welke zou moeten aansluiten op de
hoofdstedelijke metrolijn naar Oostzaan.
Dergelijke initiatieven zijn ook genomen
door de gemeenten Amstelveen, Rotterdam De onderhandelingen omtrent de toetreding landen, met name de skandinavische, doet
en Hoogvliet en in de agglomeratie Den van'Engeland tot de EEG houden .die EEG n°9 a|lerlei vraagtekens rijzen.
Haag. 'JAJ _, , L ^ _._ Dat Zweden, als het maar even kan, zijn

de eeg drempel
te hoog voor engeland?
voortdurend in het nieuws.
Dat F het met d

Nog deze maand zal hij zijn ontwerp voor-
leggen aan ir. Dammers van de amsterdam-
se metrolijn. x

naschrift

Het gemeentebestuur van Zandvoort dat
enkele maanden geleden 't besluit van Prov.
Staten de weg De Ranitz van het lijstje van
verkeersverlangens te schrappen in alle
toonaarden bejammerde — in zijn nieuw-
jaarsrede noemde burgemeester Nawijn de
beslissing van de Staten zelfs rampzalig
voor de toekomst van Zandvoort — gaat
niet in op een verzoek een plan voor de
verbetering van het openbaar vervoer in stu-
die te nemen. Zoiets ligt niet op de weg
van de gemeente vinden b en w, en zij ra-
den de ontwerper aan zijn plannen elders
aan de man te brengen.
Na zo'n reaktie valt nauwelijks nog te ge-

(Ingezonden mededeling)

jd zijn profeet.

JEUGDSPAARPLAN
Öfe ZILVERVLOÖp

IQQ/o overheidsprerriie
.;,/ ; • . 6?/o rente •

nutsspaarbank

De droom van een Verenigd Europa is nog
op 'geen stukken na werkelijkheid en de
Euromarkt is nog geen europese markt. De
EEG is een onderonsje van 'De Zes' drie
groten; drie kleinen. Wil men werkelijk van
een europese markt kunnen spreken dan
zullen er méér bij moeten komen. De voor-
naamste en belangrijkste gegadigde is En-
geland, dat misschien in zijn kielzog de an-
dere landen van de Europese Vrijhandels
Associatie (EVA) zou kunnen meekrijgen.
De regering-Heath krijgt echter steeds meer
de wind tegen. Labour, dat eerst sterk vóór
was, ziet' er, thans in de oppositie, kenne-
lijk politiek gewin in, bij.te sturen naar de
anti-kant.
Het is moeilijk het volk mee te krijgen. Ten
eerste zit men nog altijd met traumatische
herinneringen aan het geweldige Imperium
en het isolationisme, waarin Engeland eigen
baas was, deed wat het wilde en anderen
zijn wil kon -opleggen.
Daarbij komt, dat de voordelen zich eerst
op lange: termijn manifesteren en zich aan-
vankelijk als nadelen openbaren. Men moest
de patiënt een beeld ophangen van het heer-
lijk leven dat hem wacht, wanneer hij een
moeilijke en pijnlijke operatie maar eenmaal
achter de rug heeft. Én de patiënt ziet al-
,leen de narigheid van de operatie en vraagt
zich af of die wel zal lukken.
In zo'n situatie is het uiterst gemakkelijk

en blijVen', én op onszelf blijven.
Daarbij komt, dat de positie van Engeland
verre van rooskleurig is. Door de vele sta-
kingen trekken grote bedrijven zich terug
of zien van 'investeringen af. Men klaagt
over de kwaliteit en de levertijd van britse
produkten. Het- is zelfs de vraag, of het
kortelings gemoderniseerde Pond Sterling
niet opnieuw gevaar loopt.
Dat maakt het voor Heath nog moeilijker,
een gewillig oor bij de Zes te vinden, want
zij die niet zo bar op de toetreding van

•^**«AAJMI 9«%<M*l«4««*w6 Engeland gesteld zijn, maken wel duidelijk,
IkaniOOr J&ailUVOOri dat ze de toetreding van zo'n zwakke broe-

GROTE KROCHT 38 der bepaald niet als een versterking zien
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-1 en !L" ffiftj'" h£b™ J™,'v?°r andermans

van 2-5 uur; bovendien vrijdagavonds moeilijkheden op te draaien .
tot 7 uur. En ook de houding van de andere EVA-

Het gemeenteraadslid voor d'66, do heer
J. G. Wijnbeek, heeft de raadsleden per
brief uitgenodigd in mei a.s. een speciale
raadsvergadering te wijden aan de verhou-
ding tussen overheid en burgerij.
De uitnodiging van de afgevaardigde hangt
nauw samen met de binnenkort te verwach-
ten behandeling van samenstelling, wijze
van vergaderen en bevoegdheden van de
kommissies van bijstand van de raad.
Deze kommissies kunnen een belangrijke
rol spelen bij de demokratisering van het
overheidsbestuur, aldus de heer Wijnbeek.

INSPRAAK-NOTA
Als bijdrage aan de door hem voorgestelde
openbare diskussie in de maand mei heeft
het raadslid aan de afgevaardigden een no-
ta 'inspraak en besluitvorming' doen tpeko-
men. In de nota worden diverse mogelijkhe-
den genoemd en aanbevolen om de burgerij
meer aktief bij het overheidsbestuur te be-
trekken. Volgens de nota ligt er een enorme
kloof tussen de denkwerelden van gekpze-
nen en kiezers, een kloof, die zich manifes-
teert door een toenemende mate van onbe-
grip, wantrouwen en onverschilligheid van
de zijde van de kiezers voor de overheid
en het overheidsbestuur.
De oorzaak van de onlustgevoelens van de
burgerij wordt volgens de d'66 nota onvol-
doende verklaard door een kortsluiting in de
kommunikatie. De kern van de problemen
ligt volgens d'66 veel eerder in de wijze
waarop het beleid tot stand komt. In de no-
ta wordt dit als volgt samengevat: de be-
sluitvorming heeft plaats in een ondoorzich-
tig samenspel tussen gekozen volksverte-
genwpordigers en ambtenaren en de beslo-
tenheid waarmee het beraad wordt omge-
ven.

Een dergelijk beleid sluit volgens de nota
niet aan bij de veranderde opbouw van on-
ze maatschappij, die zich steeds meer ont-
wikkelt in de richting van een open samen-
leving. Teneinde het beleid van de overheid
hierbij aan te passen wordt in de d'66 no-
ta het instellen van een kommissie voor de
besluitvorming bepleit. In deze kommissie
zouden naast raadsleden, enkele deskundi-
gen, niet-raadsleden, moeten worden be-
noemd. Tot de taak van deze kommissie zou
het geven van adviezen moeten worden ge-
rekend, het doen van voorstellen en een kri-
tische begeleiding van het demokratiserings-
proces.
RECHTSSTREEKS PRATEN MET RAAD
Vooruitlopend op de 'instelling en het funk-
tioneren van een dergelijke kommissie wordt
in de d'66 nota het treffen van een aantal
maatregelen geadviseerd om de burger
rechtstreeks bij het bestuur te betrekken.
O.m. wordt, in navolging van het eksperi-
ment te Wormerveer, voorgesteld tijdens
openbare raadsvergaderingen, burgers, die
dat willen, in de gelegenheid te stellen
rechtstreeks vragen te stellen aan b en w
en de raadsleden. In de kommissies van bij-
stand zouden niet-raadsleden dienen te wor-
den benoemd. De vergaderingen van de
kommissies zouden in het openbaar moeten
plaatsvinden.
Verder wordt in de nota voorgesteld de
agenda voor openbare raadsvergaderingen
en de daarbij behorende stukken tijdig en
kosteloos aan belangstellenden ter beschik-
king te stellen en de leges t.a.v. verkrijg-
bare raadsbesluiten af te schaffen.
Tenslotte wordt in de nota de instelling van
een 'koffie-uurtje met diskussie' bepleit, om
tijdens een in te voeren pauze van de
openbare raadsvergadering en/of na afloop
hiervan, de publieke tribune de gelegenheid
te bieden burgemeester, wethouders en
raadsleden persoonlijk te ontmoeten.

oude neutraliteitspolitiek ook in dit opzicht
zo vlot niet loopt zal blijven handhaven, staat wel vast.

dooi voor een niéuwe raiïvërbinding tussen is duidelijk. Eerst was het Frankrijk dat Inmiddels geven de gebeurtenissen in Noor-
Leiden en de badplaats Katwijk. In Utrecht 2Onder meer de deur dichthield en nu is wegeP eve.neens te denken. 'Daar was de
bevinden zich de plannen voor een metro- f°; T™."1 Z? ° .°e!T. °lcl""leia' en "u .ls regering vóór, maar het merkwaardige feit
lijn naar IJsselsteijn in een vergevorderd het reer Frankr|Jk da* <*e drempel zodanig deed zich voor, dat de ministerpresident
stadium. tracht te, verhogen dat het de vraag is of een nota, die allerlei bezwaren bevatte, 'ter
Tot slot deelde de ontwerper van de inter- Heath er over heen kan komen. Want De T.^a?f'^af 5?," , "~ * * *--<~-

het feit als zodanig geeft toch wel te den-
ken! Men speelt in deze kringen nog altijd
met de gedachte aan de 'Nordek' associa-
tie van skandinavische landen.
Maar erg positief is die gedachtengang
niet, ze is veel meer gebaseerd op de ge-
dachte: als we niet in de EEG gaan, wat
moeten we dan?
Inmiddels is het binnen de EEG ook al geen
rozegeur en maneschijn. Het blijkt, dat in
verschillende landen men wel lippendienst
bewijst aan de europese gedachte, maar in
de praktijk een protektionistische politiek
voert, door de bedrijven in eigen land zwaar
te subsidiëren of aan zeer goedkope lenin-
gen te helpen.
Tegen deze konkurrentievervalsing rijzen
vooral in ons land, dat zich altijd aan de
EEG-spelregels gehouden heeft, steeds gro-
tere bezwaren.
Steeds duidelijker wordt gepleit voor een
aggressievere politiek, die ófwel definitieve
verbodsbepalingen uitlokt of met hetzelfde
bijltje gaat hakken.
Een Verenigd Europa is nog lang niet in
zicht.

BEGROETINGSAVOND
NIEUWE INGEZETENEN
IN GEMEENTEHUIS

Vrijdagavond vond in de raadzaal van het
gemeentehuis een begroetingsavond

_ _ . . _ A. Nawijn sprak de
voorzitter van het Genootschap Oud Zand-
voort, ir. C. J. Wagenaar, over het onder-
werp 'Op zoek naar zandvoorts identiteit'.
Een causerie welke door spreker werd ge-
illustreerd aan de hand van dia's met beel-
den van oud- en nieuw Zandvoort.
Voor en na de pauze vertolkten vier leden
van de Zandvoortse Operettevereniging
fragmenten uit diverse bekende operettes.
Tijdens de pauze werden de aanwezigen in
de gelegenheid gesteld kennis te maken
met de leden van het dagelijks bestuur van
de gemeente. In de kamer van het kollege
van b en w kon een kleine tentoonstelling
van foto's en tekeningen van karakteristieke
punten in Zandvoort worden bezichtigd.

De zaterdagavond op initiatief van het ontmoetingscentrum 'Le Perroquet', gevestigd
in de sfeervolle benedenzaal van hotel Keur aan de Zeestraat, gehouden beatavond is
een sukses geworden. Dit was vooral te danken aan het optreden van de zandvoort-
se beatgroep 'Living Island', bestaande uit Roei Bartels, solo-gitaar, Jelle Attema jr.,
drums, Heino Hoekema, bas-gitaar, Hans Mataheru, slaggitaar en Johnny Terol, even-
eens slaggitaar.
Deze veelbelovende groep jeugdige musici slaagde erin na een 'warming up' vrijwel
alle aanwezigen op de dansvloer te brengen. Aan de beatavond, georganiseerd door
manager Boud v. Doorn van 'Living Island' in samenwerking met Radio Peeters, wa-
ren diverse attrakties verbonden. Zo vond, na het optreden van danseres Carmen Erna-
nuels, een disc-jockey-wedstrijd plaats onder het motto 'U woont in Zandvoort u koopt
in Zandvoort'. Een jury wees Jaap Molenaar als winnaar aan. Rob Kuijl en Hans Paap
kwamen achter de winnaar op de tweede en derde plaats. De eigenaar van Radio
Peeters reikte de prijzen uit welke o.m. bestonden uit platenbonnen. Daarna trok het
muzikaal volume van 'Living Island' de jongens en meisjes weer naar de dansvloer.
Fotograaf Frans Nieuwenburg maakte er bovenstaande momentopname van.



B E K E N D M A K I N G
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeenkomstig artikel
26 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ingaande maandag 26
april 1971, gedurende een maand ter sekretarie voor een ieder ter inzage
liggen de besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, houden-
de goedkeuring van de volgende bestemmingsplannen, alsmede van de
aanvulling van de voorschriften behorende bij alle voor 1 septemb
vastgestelde bestemmingsplannen:

bestemmingsplan vastgesteld bij
raadsbesluit van

september 1970

datum en besluit
goedkeuring
Ged. Staten

1. Garages
De Wittstraat

2. Bodaanstichting
3. Mr. G. J. van

Heuven Goedhart-
school

4. Aanvulling voor-
schriften van de
voor 1 september
1970 vastgestelde
bestemmingsplan-
nen

24- 6-1969, no. 18
3- 3-1970, no. 29

7- 4-1970.no. 14

23-3-'71.no.262
23-3-71, no.260

23-3-71, no. 261

30-3-71, no. 26110-11-1970, no. 9
De inspekteur van de ruimtelijke ordening en zij, die zich tijdig met be-
zwaren, zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde. Staten hebben
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep
instellen.
Zandvoort, 19 april 1971

De burgemeester voornoemd,
' A. NAWIJN.

SIMCA1000 SIMCA1100

SIMCA13O1 SÏMCAISOITOJuliTr

Service stafion

STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102
Zandvoort
Tel. 02507-4565
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P.P.R. D'66 P.v.cLA.
WAT VERANDERD ER ALS WIJ ZOUDEN WINNEN?
over dit onderwerp spreken:

mej. Paula Wassen D'66
mevr. Gerda Brautigam P.v.d.A
mevr. Van Eerd P.P.R.

DONDERDAGAVOND 22 APRIL, 8 uur Gemcenschapshuis

Dankbetuiging
Voor de vele attenties, als felicitaties en
bloemen, ter gelegenheid van ons 40-jarig
huwelijk, zeggen wij u allen hartelijk dank.

J. Paap
A. Paap-Koper

Zandvoort, 20 april 1971
Burg. Engelbertsstraat 36

TCZ KOMPETITIE '71
GING VAN START
Onder tamelijk gunstige weersomstandighe-
den ging eergisteren op de banen van de
vereniging aan de Kennemerweg de kompe-
titie '71 van start.
Het verbouwde en opnieuw ingerichte klup-
huis van TCZ bleek in alle opzichten aan
de gestelde verwachtingen te voldoen en
kan zondermeer een aanwinst voor de ver-
eniging worden genoemd. De uitslagen van
de wedstrijden luiden als volgt:

Zandvoort l—Festina V 8—O
Joy Mozaïek V—Zandvoort II 3—5
Zandvoort III—Inside l 1—7
De Munnik II—Zandvoort IV 5—3
Zandvoort V—DSS l 3—5

Jeugdkompetitie:
Noorderlicht l—Zandvoort 1—7
St. Martinus—Zandvoort 2—5

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 17 april:

Zandv.m.-SVJ 2—2
Uitslagen zondag 18 april:

Zandv.m. 3—Germaan 2 gest. O—O
H FC 4-Zandv.m. 6 5—2
Concordia 4—Zandv.m. 7 3—2
Beverwijk 5—Zandv.m. 9 2—1
Spaarndam 4—Zandv.m. 11 2—1

A-junioren:
Halfweg 2—Zandv.m. 3 2—1
Spaarndam 1—Zandv.m. 4 2—4

,»

B-junioren:
Geel Wit 1-Zandv.m. 1 0—3

GEWONDEN BIJ
VERKEERSONGEVALLEN
Zaterdagmiddag botste een auto op de
hoek van de Marisstraat en het Friedhoff-
plein tegen een muur. De bestuurder van
de wagen, die onder invloed verkeerde, en
een naast hem zittend 12-jarige jongen
raakten gewond. Na behandeld te zijn in
een Haarlems ziekenhuis konden zij huis-
waarts keren. De wagen werd vrijwel geheel
vernield.

«
In de Brugstraat kwam een 2-jarig meisje,
dat onverwacht tussen twee geparkeerde
auto's de rijbaan overstak, onder een pas-
serende bestelwagen terecht. Met een
hoofdwond werd het kind in een haarlems
ziekenhuis opgenomen.

DOOR STROOMSCHOK
BUITEN BEWUSTZIJN
Tengevolge van onoordeelkundig gebruik
van een verlengsnoer bij het inschakelen van
een automatische wasmachine werd eind vo-
rige week een vrouw door een stroomschok
getroffen en raakte enige tijd buiten ken-
nis. Het ongeval gebeurde in een souster-
rain van een woning in de Kerkstraat. De
vrouw werd ter observatie opgenomen in
een ziekenhuis in Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043. 3044. 3065 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver.

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365. Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko'. Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein fO

5769 Secr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023)265185 Singer Naaimachines vert.

straatwea 122, Haarlem
H. Houssart. reo. en demonstr. Rljks-

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed na een kortstondige ziekte in de ouderdom van bijna
77 jaar, mijn innig geliefde man, onze dierbare broer, zwager en oom

JAN KEMPENAAR
Degenen die hem gekend hebben,
weten wat wij in hem verliezen.

Namens de familie:

A. KEMPENAAR-VERRIPS
Zandvoort, 17 april 1971
Het Huis in de Duinen D 2-2
Herman Heijermansweg 1, Zandvoort

De overledene is opgebaard in een der rouwkamers aan de Zijlweg 63 te
Haarlem; gelegenheid tot bezoek van 14.00 uur tot 15.30 uur en van
19.00 uur tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 22 april om 13.00 uur
op de Algemene begraafplaats 'Zorgvlied' te Nieuwer Amstel, Amstel-
dijk 273. Vertrek van rouwkamer Zijlweg 63, omstreeks 12.00 uur.

Geen bezoek aan huis.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

BANKSTELLEN, direkt
van fabriek, zeer fraai uit-
gevoerd, in diverse kleuren,
5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300,- voor ƒ 595,-; of
lx / 150,- en 10x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt!

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966,
z.g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs ƒ4.650,-. Tot 17.00
uur tel. 02507-2135;
's avonds tel. 020-221566.

U kunt hot
toch niet
afschreeuwen . . .
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelen onder de aandacht
van h£t publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikKing. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

ZandvooxtseCourant

oudhollandse
ovenverse

VooruwMelittapot!

KOFFHILTERS
nr. 2, dus passen altijd

BOOS 120 STBKS
dat is 3 normale pakken

van

Mmm.. smullen maar!

HAZELNOOTPASTA
lekker luchtig.daaram

zijn de kinderen er zo dol op

in rollen van 175 gram
DEZE WEEK NOG VOORDELIGER!

Zongerij'pte

PERZIKEN
in schijfjes gesneden.dus
daar deelt u vanuit

gezns-
JLBEKEB

LITER
BUK

mooie lange, heie ^

SPERCIEBOBNTJES
Uit de fijne franse keuken!

Extra kwaliteit

Herenfiets te koop gevr.
A. de la Court, Fleming-
straat 246.

Gevr.: banketbakker en be-
zorger. Bakkerij M. Keur,
Diaconiehuisstraat 36, tel.
2404.

Te koop: pootaardappelen,
28 kg eigenheimers en 25 •
kg Meerlanders a 80 et per
kg. Stationsstraat 3.

Chevron station vraagt:
pompbediende, mnl. of vrl.
Aanm. Autombielbedrijf Da-
vids N.V., Burg. Engelberts-
straat 21, Zandvoort, telef.
4641.

Volkswagendealer vraagt:
leerling monteur; pompbe-
diende mnl. of vrl. Aanm.-.
Automobielbedrijf Davids
N.V., Burg. Engelbertsstr.
21, Zandvoort, tel. 4641.

Buffetbediende b.z.a. voor
het seizoen.
Tel.' 02200--13077.

Etna 4-pits gasstel met dek-
plaat te koop aangeboden,
z.g.a.n. Tel. 02507-4303.

Stoelenmatter nodig voor
gaatjes- en biezenmatten
rep. Tel. 02510-24508.

Gevr.: besch. jonge vrouw
om op 4-jarig dochtertje te
passen van 24 t/m 29 april
bel 5621, na 6 uur.

Voor onze SuperMart, Grote Krocht 9 te
Zandvoort zoeken wij

slagers
, leeftijd vanaf 18 jaar

die meewerken aan het klaarmaken van het
vlees voor de verkoop vanuit koelvitrines.

Het betreft een werkkring voor het vakan-
tieseizoen (juni, juli en augustus).

cassières
leeftijd tot 23 jaar

Haar taak zal bestaan uit het goed en vlot
bedienen van de kassa en het behulpzaam
zijn van de klant.

verkoper
op de groente-afdeling

, leeftijd tot 22 jaar
die verse groenten in ontvangst neemt en
met gebruikmaking van moderne machines
verkoopklaar maakt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer T. Baas, bedrijfsleider van bo-
vengenoemde SuperMart (tel. 02507-2657).

aSbert heijn J

Kinderoperettever. Jong Zandvoort
Sekr. A. J. van der Moolenstraat 40

kinderoperette in 3 bedrijven
van J. A. Th. v.d. Wal.

UITVOERING OP

zaterdag 24 april
Aanvang 8 uur in gebouw 'De Krocht'. Kaarten
ƒ 2,50 (belasting inbegrepen).

me

de maaltijd in een koekje

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

FQRTUNA„ "
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken !
H. A. S PI ER l E U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3.50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE CO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

d'66 op de bres voor inspraak
bewoners zuidbuurt
bij saneringsplannen
De eenmansfraktle van d'66 In da zand-
voortse gemeenteraad, welke wordt verte-
genwoordigd door de heer J. G. Wijnbeek,
ontplooit de laatste weken een grote aktlvl-
telt op bestuurlijk gebied.

Vorige week verzocht de d'66 afgevaardig-
de de raad door middel van het opnemen
van een bepaling in de Algem. Politieveror-
dening scherper toezicht op de huisvesting
van gastarbeiders in de gemeente mogelijk
te maken en stelde* hij verder voor een spe-
ciale raadsvergadering te beleggen om van

WETSONTWERP
GEWESTVORMING
BIJ PARLEMENT INGEDIEND
De gewestvorming heeft een nieuw stadium
bereikt door het begin deze maand door de
minister van binnenlandse zaken Ingediende
ontwerp van de 'Wet op de gewesten' bij
de Tweede Kamer.

Wanneer het wetsontwerp door het parle-
ment wordt aanvaard krijgt het Rijk o.m.
de bevoegdheid een gewestregeling aan ge-
meenten op te leggen. Voor de gemeenten
in Zd.-Kennemerland, w.o. Zandvoort, wordt
het nu zaak vaart te zetten achter de tot-
standkoming van een definitief ontwerp voor
de gewestvorming in de regio. Het wetsont-
werp houdt in het kort in dat:
aan gemeentebesturen de bevoegdheid
wordt gegeven bij gemeenschappelijke rege-
lingen gewesten te vormen;
niettemin ook de centrale overheid bij de
gewest vorming een duidelijke taak is toe-
bedeeld, die omvat:
— vaststelling van een struktuurschets voor
de bestuurlijke indeling;
— goedkeuring van gewestregelingen;
— de bevoegdheid tot het geven van een
aanwijzing aan de raden van gemeenten om
voor een bepaald gebied een gewest'te vor-
men;
— de bevoegdheid van een-gewestregeling
op te leggen;
het bestuur van het gewest bestaat uit een
gewestraad, een dagelijks bestuur en een
voorzitter;
de gewestraad door middel van recht-
streekse verkiezing kan worden samenge-
steld;
de vergaderingen van de gewestraad en in
beginsel en in de regel openbaar zijn;
het gewest de grote lijnen van de ontwik-
keling van zijn gebied bepaalt en daartoe
een ontwikkelingsprogramma vaststelt;
aan het gewest een rechtstreeks uitvoeren-
de taak kan worden toegekend, waartoe de
mogelijkheid is geschapen het gewest met
gemeentelijke bevoegdheden toe te rusten;
het gewest een koördinerende taak heeft en
ter vervulling daarvan over de bevoegdheid
beschikt aan de gemeentebesturen richtlij-
nen en bindende aanwijzingen te geven;
het gewest de bevoegdheid toekomt de me-
dewerking van de gemeentebesturen aan de
uitvoering van zijn verordeningen in te roe-
pen;
de financiële middelen van het gewest be-
staan uit, behalve inkomsten uit eigen be-
lastingen, bijdragen van de gemeenten, ter
tegemoetkoming waarin de gemeenten
krachtens een voorlopige verfijningsregelinc
een uitkering uit het gemeentefonds ontvan
gen.

gs verwerpen
pïerplan
Gedeputeerde Staten van Nrd.-Holland heb-
ben het pïerplan — landbebouwlng en zee-
arm aan de kop van de Van Lennepwng —
verworpen.
De voornaamste bezwaren van GS zijn ge-
richt tegen de landbebouwing, Het provin-
ciaal bestuur is van mening dat de drie ge-
projekteerde zestig meter hoge flats vanwe-
ge hun hoogte en massaliteit in het omrin-
gende natuurgebied teveel domineren en
schaalverkleinend werken. Het onderschrijft
verder het standpunt van een aantal zand-
voortse bezwaarden dat door de flatbouw
aan de kop van de Van Lennepweg een
windfuik zou ontstaan die de winds,nelhe-
den ter plaatse zouden verdubbelen.

(zie verder pagina 2}

gedachten te wisselen over de demokrati-
sering van het overheidsbestuur.
Deze week vraagt de heer Wijnbeek in een
brief aan de raadsleden de bewoners van
de Zuidbuurt (Schelpenplein e.o.) zo vroeg
mogelijk te betrekken bij de saneringsplan-
nen voor deze buurt. Dit zou kunnen ge-
beuren in drie fasen, schrijft de afgevaar-
digde van d'66.
1). Doorpraten van bezwaren, mogelijkhe-
den en wensen, die de direkt-belanghebben-
den t.a.v. de voorgenomen sanering hebben.
Daartoe is tevoren een analyse nodig van
het woningbestand, naar de technisch wen-
selijk geachte ingreep en naar door eigena-
ren zelf en door huurders bewoonde pan-
den.
2). Verwerking van de interviews en zo mo-
gelijk rubricering daarvan, waarna moet
worden nagegaan in hoeverre aan de geop-
perde bezwaren en wensen tegemoet kan
worden gekomen, welke alternatieve moge-
lijkheden er zijn, enz.
3). Gesprek van het gemeentebestuur met
de direkt-belanghebbenden om zoveel mo-
gelijk samen tot konkrete oplossingen te
komen.
Op deze wijze, aldus de heer Wijnbeek,
zullen de betrokkenen ervaren dat met hun
wensen en bezwaren zo goed mogelijk re-
kening zal worden gehouden en dat zij in-
derdaad inspraak hebben gekregen. Verder
zal deze procedure meer inzicht geven in
hetgeen de Prov. Planologische Dienst de
maatschappelijke aspekten van dergelijke
plannen noemt. Volgens het raadslid zijn in
de bestaande voorschriften m.b.t. de ruim-
telijke verordening aanknopingspunten aan-
wezig die de voorgestelde inspraak-proce-
dure uitvoerbaar maken.

De heer Wijnbeek heeft de gemeenteraad
tevens de instelling verzocht van een kom-
missie begrotingszaken. Het raadslid is van
mening, dat de 'betrokkenheid en beïvloe-
ding van de raad ten aanzien van de tot-
standkoming van de gemeentenbegroting in
de kommissie van financiën niet voldoende
vorm krijgen. ~ ' '
Met de instelling van een kommissie be-
oogt het raadslid een aktievere betrokken-
heid van de raad bij de samenstelling van
de begroting.

voor
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTESTR. IB • TEL:4499 • ZRHDVOORT

IN BOULEVARD-PASSAGE
DAGWINKELS
BEGIN HOOGSEIZOEN
IN GEBRUIK
Verwacht wordt dat de in aanbouw zijnde
24 dagwinkels, welke een onderdeel vor-
men van het woon- en winkelcentrum aan
de kop van de Zeestraat, aan het begin van
het hoogsteizoen in gebruik kunnen worden
genomen. Momenteel wordt aan de afwer-
king van deze winkels de laatste hand ge-
legd.
De nieuwe winkels zijn ongeveer 7 meter
diep en ca. 5 meter breed en hebben zo-
wel aan de voor- als achtergevel een eta-
lagefront. Onder de dagwinkels bevindt zich
een ruimte waarin een toilet en een pantry
zijn ondergebracht. Deze ruimte is via een
vaste trap vanuit de winkel bereikbaar. De
konstruktie van de bouw maakt het moge-
lijk door weglating van tussenmuren van
meerdere winkels één grote ruimte te ma-
ken. Gelijk met de voltooiing van de dag-
winkels komt een brede overkapping tussen
de dagwinkels en de andere winkels gereed,
zodat het geheel een overdekte winkelpro-
menade zal gaan vormen.
Van de zijde van het bedrijfsleven zou voor
een vestiging in de dagwinkels grote inte-
resse bestaan.

Kamerbreed tapijt voor iedereen \ \ \
De grootste collectie,
het laagst ïn prijs
flratis vakkundig gelegd

Medina Carpets n.v.
HAARLEM: Gen. Cronjéstraat 4, tel. 266277

Grote Houtstraat 166, tel. 317665

chemische afvalstoffen
bedreigen leven
in kusiwateren
De konsentratie van gechloreerde koolwa-
terstoffen In de nederlandse kustwateren is
nog steeds te hoog. Op geen enkele wijze
is tot nu toe getracht met name de polu-
chloor biphenylverbindlngen (pcb) uit het
watermiljeu te weren, zoals er door de in-
dustrie wel ingrijpende maatregelen zijn ge-
nomen om verdere kontaminatie van de be-
strijdingsmiddelen Dildrin en Endrin te voor-
komen.

Dergelijke maatregelen zijn zeer. gewenst,
omdat het pcb-gehalte in eidereenden reeds
het niveau benadert, die in eksperimenteel
vergiftigde dieren werden aangetoond. Daar-
naast moet tevens rekening worden gehou-
den dat er nog andere, niet nader bekende
chemische stoffen in het kustmiljeu kunnen
voorkomen, die een negatieve invloed uit-
oefenen op het dierenleven.
Deze waarschuwing uit dr. J. H. Koeman
in zijn proefschrift 'Het voorkomen van
toksikologische betekenis van enkele chloor-
koolwaterstoffen aan de nederlandse kust in
de periode van 1965 tot 1970'.
De Utrechtse bioloog, die is verbonden aan
het instituut voor veterinaire farmakologie

MOGELIJKHEDEN
HUURSUBSIDIE UITGEBREID
Begin deze maand Is een nieuw tijdvak in-
gegaan voor de toekenning van aanvullende
individuele huursubsidies.

Mensen die menen in aanmerking te komen
voor een huursubsidie, die dus een tege-
moetkoming willen hebben op grond van
hun inkomen en de door hen te bötalen (ho-
ge) huur, kunnen bij hun gemeente nieuwe
aanvraagformulieren krijgen. Die formulie-
ren moeten vóór 1 juli weer ingeleverd wor-
den bij de gemeente.
Zoals bekend geldt de regeling voorlopig
alleen nog voor huurders van woningen die
na 1960 met rijkssubsidie zijn gebouwd. Die
huurders moeten méér dan 15 a 17 pro-
cent van hun belastbaar inkomen aan huur
betalen en dat inkomen mag in 1970 niet
meer zijn geweest dan ƒ 17.000.
Dit laatste is meer dan vorig jaar: toen lag
de inkomensgrens bij f 15.000.
Daarnaast zijn de huurgrenzen, die bepa-
lend zijn voor de grootte van het bedrag
aanvullende huursubsidie, ook enigszins ver-
hoogd.
Deze wijzigingen houden verband met de
ontwikkeling van dé inkomens sinds midden
1970, toen de regeling in werking trad.
De grootte van de rijksbijdrage blijft onver-
anderd: minimaal f 120 en hoogstens
ƒ 900 per jaar, afhankelijk van de verhou-
ding inkomen/huur.

MEISJE ERNSTIG GEWOND
Afgelopen dinsdag vond bij de kruising van
de busweg en de Haarlemmerstraat een ver-
keersongeval plaats, waarbij een zesjarig
meisje ernstige verwondingen aan haar lin-
kerbeen opliep. Het kind werd door een
passerende NZH-bus gegrepen, nadat zij
van de bagagedrager van de fiets van haar
achtjarige zusje was gevallen.

en toksikologie van de fakulteit der dierge-
neeskunde, meent overigens dat het niet
eenvoudig zal zijn verdere pcb-vergiftiging
te beperken. Deze verbindingen, die niet in
Nederland worden gefabriceerd, hebben een
groot aantal industriële toepassingen.
Op grond van de verontrustende berichten
heeft de amerikaanse chemische industrie
onlangs besloten dat zij alleen pcb-'s levert
op voorwaarde dat het in gesloten syste-
men zal worden gebruikt, maar bij de west-
europese producenten is van een dergelijke
beperkende maatregel nog niets bekend,
zodat hier via de grote rivieren veel van
deze chemische stoffen ons land binnenko-
men.
Met name de aalscholvers worden zwaar be-
last met deze chemische stoffen. Dr. Koe-
man is ook van mening dat bij voortzetting
van de pcb-lozing binnen niet al te lange
tijd een massaal sterven van deze dieren
is te verwachten. Daarna komen de andere
watervogels aan de beurt, voorspelt de bio-
lopg somber.
Hij vindt het van groot belang dat het on-
derzoek aan de nederlandse kust naar on-
gewenste chemische stoffen niet langer door
universitaire instituten wordt verricht, maar
wordt overgenomen door één van de over-
heidsinstituten in Nederland die zijn belast
met de kontrole pp de sanitair van het mil-
jeu. Deze instantie zal zich ook moeten be-
zighouden met de lozing van metalen in het
kustwater. Er wordt met name veel kwik
geloosd, die zich soms in dodelijke konsen-
traties ophopen en waarvan de afkomst on-
bekend is. Er is aangetoond dat sterfte on-
der zeehonden in de Waddenzee en in Zee-
land onder meer door kwik is veroorzaakt.
In een van zijn stellingen eist dr. Koelman
verregaande maatregelen ter beperking van
de lozing van kwik in natuurwateren.

noren in zorgen
over chemisch afval in zee
De noorse regering heeft kontakt opgeno-
men met de britse regering omdat Noorwe-
gen zich ernstig zorgen maakt over het plan
van een groot brits bedrijf om industriële
afval in de Noordzee te storten. Het be-
treft een jaarlijkse hoeveelheid van min-
stens 375.000 ton afvalstoffen, die nabij de
monding van de Theems zouden worden ge-
loosd. Op een plek die voor vuilstorting is
aangewezen door het britse departement
van Landbouw en Visserij. Beweerd wordt
dat de chemische afval onschadelijk is en
bovendien dat de smurrie zich niet zal ver-
plaatsen.
De Noren voeren hier tegenover aan dat
vermengd met de andere chemische stoffen
waarmee de Noordzee voortdurend wordt
besmet de afval wel degelijk een giftige
uitwerking kan hebben. De Noren beogen
niet alleen mensen, maar ook de zeeflora
en -fauna te beschermen.
Noorwegen wil dat Engeland zich aansluit
bij de vier skandinavische landen en Us-
land, die besloten hebben tot een verbod
om grote hoeveelheden chemische afvalstof-
fen naar zee af te voeren.
Van noorse zijde wordt nu ook gemeen-
schappelijk overleg bepleit tussen alle lan-
den rond de Noordzee om een totaal ver-
bod af te kondigen om daarin schadelijke
chemikaliën te spuien.

Lijn-fotografie: Frans Nieuwenburg

bang
voor
krakers ?
Na de bezetting van enkele dakloze
families begin dit jaar van een étage
aan de Mezgerstraat, zit de angst
voor krakers van woningen er ook in
Zandvoort blijkbaar diep In. Anders
valt het volledig met oude planken
blinderen van ramen, deuren en dak-
vensters van een onlangs leeggeko-
men woonhuis aan de Haarlemmer-
straat moeilijk te verklaren.
Hoewel minder rigoreus dan het slo-
pen van een bewoonbaar huis begin
deze week op een bloemendaalse
duintop, waarvan de toekomstige ei-
genaar had gehoord dat krakers er
hun zinnen op hadden gezet, blijft het
dichtgetimmerde huis een schrijnend
gezicht. Zeker in een gemeente als
Zandvoort, welke iedere dag opnieuw
wordt geconfronteerd met soms on-
voorstelbare huisvestingsmoeilijkhe-
den. Problemen waarvoor men geen
oplossing heeft en weet.

GEMEENTEBESTUUR
NEEMT OFFICIEEL AFSCHEID
VAN ZUSTER BOKMA
't Gemeentebestuur van Zandvoort zal zus-
ter G. Bpkma, die wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd op 1 mei
a.s. haar funktie van gemeenteverloskundigi-
ge zal neerleggen, een afscheidsreceptie
aanbieden. Deze is vastgesteld op donder-
dag 29 april a.s. in het Gemeenschapshuis
tussen 17.00-18.00 uur. Toch zal het af-
scheid van zuster Bokma nog niet definitief
zijn. Zij heeft zich bereid verklaard haar
taak nog te willen uitoefenen tot haar op-
volgster zich in Zandvoort zal kunnen vesti-
gen. Dat zal vermoedelijk op 1 augustus
a.s. het geval zijn.

krant volgende week
alleen op dinsdag

Vrijdag 30 april a.s., konin-
ginnedag, is ons bedrijf de ge-
hele dag gesloten en zal er
geen krant verschijnen.
Wij verzoeken onze adverteer-
ders bij het opgeven van hun
annonces hiermee rekening te
willen houden.
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mensen
en
zaken

het geweld In onze samenleving

Het ziet er niet zo best uit voor ons, men-
sen, levend in deze wereld, waarin de ene
geweldpleging na de andere dit leven sch er
onmogelijk maakt. Behalve de open oorlo-
gen, die op sommige plaatsen van onze me-
tige aardbol gevoerd worden, zijn er de
dagelijkse incidentele terreurdaden van de
ene mens tegen de andere.
Er zijn organisaties, die van dej misdaad een
lukratief bedrijf maken, instellingen waar-
bij je kunt aankloppen als l' '«mand uit de
weg wit zien ruime n. Moord en doods *9
z,jn vertrouwde zaken .n onzei samenleving
geworden, wij kunnen er .edere ,dag ken-
ms van nemen. Ook m ons '«nd. Hier kan

bomaanslag.
Nu kan het van een bepaald dagblad wat
overdreven zijn om te schrijven dat de Maf-
fia een filiaal in Nederland heeft gesticht,
maar als je eens om je heen kijkt en je
realiseert je wat er gebeurt op krimineel
gebied, dan slaat de schrik je toch een
beetje om het hart. Met of zonder Maffia.
Er wordt iemand doodgeschoten in Amster-
dam, een Italiaanse restauranthouder. Zijn
vrouw slaat ontdaan alarm Hij de buren:
'Kom gauw, er is iets vreselijks gebeurdl'
Achteraf blijkt dat deze hevig ontdane
vrouw een gehuurde moordenaar in de arm
genomen heeft om haar echtvriend het le-
venslicht te laten uitblazen.
Kijk, bij zo'n toestand word je stil en je
denkt er verbaasd over na hoe het mogelijk
is dat een mens zo gemeen en geraffineerd
kan zijn. Dit zijn allemaal dingen, die hier
gebeuren en het ziet er bepaald niet naar
uit dat er een kentering ten goede komt.
In de 'kleine misdaad' zijn we langzaamaan
ook al groot aan het worden. De wekelijkse
narigheden op onze voetbalvelden zijn daar
een schoolvoorbeeld van. Nu kan iedereen
(of bijna iedereen!) er om lachen dat er
een grensrechter een bierblikje op z'n hoofd
krijgt of dat er doelpalen op .een voetbal-
veld worden doorgezaagd, dat neemt niet
weg dat dit toch terreurdaden zijn, die de
menselijke verhoudingen schade berokke-
nen. Je kunt natuurlijk eventjes lachen,
maar waarschijnlijk zal het lachen je ver-
gaan, als dit zo voortduurt. Want dan wordt
het een levensgevaarlijke aangelegenheid je
op een voetbalveld te vertonen. Of je nu
speler of toeschouwer bent of tot de wed-
strijdleiding behoort.
Nee, het is echt niet leuk meer. Het zal
ook niet lang meer duren of een bankbe-
diende in ons land zal in een kogelvrij vest
en met een stalen helm op z'n hoofd, zijn
plicht achter het loket doen. Inmiddels heeft
hij de verwijskaart van de huisarts voor de
psychiater in z'n zak.

we maar niet te licht bevonden worden.
MOMUS

FELLE DUINBRAND
NABIJ RUITERPAD

In de duinen nabij het zgn. ruiterpad en de
A'dam-Zandvoort heeft

BURGERLIJKE STAND
16—22 april 1971

Geboren: Arjen, z.v. J. J. H, Molenaar en
M. J. Janssen; Annemarie, d.v. C. Wiersma
en A. A. van Bockel.
Ondertrouwd: Arend Koster en Wilma Ko-
per; Gustaaf Alex Wijkhuizen en Anneke
Dammann.
Gehuwd: Paul Southern Bigley en Maria An-
thonia Nivarda van Os; Robert Frans van.
Esveld en Christina Petronella Veenhuijsen;
Rudolph Johannes Petrus Maria Michalides
en Irene Constanze Maria Versteeg.
Geboren buiten de gemeente: Elize Liesbeth
Neeltje Catharina, d.v. J. G. van Gasteren
en C. J. P. Maasakkers; Iris Josine, d.v.
J. W. Drost en A. J. M. Bos; Robert, z.v.
A. M. Cliteur en J. Rietberg; Xander Ger-
hard Henk, z.v. C. B. M. Weteling en M.
B. M. van der Vlist; Elsa Clazien, d.v. E.
J. Folmer en J. M. Hamelink; Maarten Cor-
nelis Maria, z.v. R. J. A. M. Michalides en
M. T. Keur.
Overleden buiten de gemeente: Hendrik Jo-
hannes van der Wal, oud 55 jaar, gehuwd
met A. C. Bor; Leopoldine Muller, oud 62
jaar, gehuwd geweest met H. Engl; Wille-
mina Gozewina den Hartog, oud 77 jaar,
gehuwd geweest met G. J. Slingerland; Jo-
hannes Wilhelmus Gosen, oud 71 jaar, ge-

naar, oud 76 jaar, gehuwd met A. Verrips.

pierplan verworpen OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking ~
Wethouder ,.A. Kerkman (financiën, onder-
wijs en personeelszaken)' en wethouder B.
Rudenko (publieke werken, grond- en wo-
ningbedrijf) zullen in verband met Konin-
ginnedag op vrijdag 30 april a.s. geen
spreekuur houden.

Bekendmaking
De direkteur van de dienst van publieke
werken maakt bekend, dat vrijdag 30 april
1971, Koninginnedag, geen huisvuil zal wor-
den opgehaald; dit wordt dan dinsdag 4
mei opgehaald. Men kan hierin voorzien
door het gebruiken van een ekstra plastik
zak (verkrijgbaar bij de melkhandel).
Op zaterdag 1 mei is het vuillaadstation
geopend van 9-12 uur,

C. H. VOGT.

Dankbetuiging
NAN en AD KEUR danken alle vrienden
en kennissen voor de vele bloemen, ca-
deau's, enz. die zij bij de opening van hun

Bar-Discotheek „CHIN-CHIN"
hebben mogen ontvangen.
Zandvoort, april 1971

GS: Pier landschappelijk
niet zonder bedenkingen

kvp en chu hielden
verkiezingsbijeenkomst
Voor de eerste maal in het politieke leven
van Zandvoort had woensdagavond j.l. een
zgn. verkiezings-propaganda-vergadering
plaats, waarbij twee politieke groeperingen
tesamen een avond verzorgden. Het waren
de plaatselijke besturen van kvp en chu die
elkaar hadden 'gevonden' en samen een
pleidooi hielden voor de konfessionele poll-
tiek in Nederland.

De heer C. Versteege, voorzitter van de afd.
;vp hield een korte ope-
maakte daarbij gewag
over deze bijzondere

avond. Hij leidde de twee sprekers in en
stelde hen voor aan het vrij talrijke publiek
in het Gemeenschapshuis. Het waren de hè-
ren P. H. van Zeil, kandidaat voor de Twee-
de Kamer van de 'kvp en Van Dis, lid van
Prov. Staten van Noord-Holland en kandi-
daat Tweede Kamer van de chu.
Het eerst kreeg de heer Van Dis het woord.
Wij ontlenen aan zijn betoog het volgende:
Spr. begon met een min of meer veront-
schuldigend woord in het algemeen dat er
aan de komende Tweede Kamer verkiezin-
gen 28 partijen deelnemen! Hij zag hier
echter een teken van demokratische vrij-
heid in. Want waar ter wereld is dit moge-

de de propaganda, die in radio en televisie
gebracht wordt en die soms wel eens ver-
warrend werkt. Wat u ook doet, brengt uw
stem uit op een partij, waar een beginsel
achter staatl Het heeft — aldus spr. —
veel moeite gekost misschien, de politieke
konfessionele partijen bij elkaar te brengen,
maar eigenlijk is dit een doodsimpele zaak:
ze horen bij elkaar! Zij hebben de bijbel als
richtsnoer en doen een beroep op het ne-
derlandse volk. Hun programma belooft
geen gouden bergen, er worden geen kreten
gegeven yan hogere lonen en lagere huren,
omdat zij nuchter willen blijven in een sa-

bouw, waarop nogal kritiek gegeven is, is
veel bereikt. In de afgelopen 4 jaren zijn
492.100 woningen gerealiseerd, wat meer
is dan in de voorafgaande periode. Zaken
waaraan het volgende kabinet zich bezig
zal moeten houden en! waaraan de chu haar
volle steun zal geven,1 noemde spr. o.a. een
tweede luchthaven en een buitenhaven van
Amsterdam bij IJmuiden.
De heer Van Zeil (kvp) benadrukte in het
begin van zijn rede de belangrijkheid van
het stemmen. De wettelijke plicht om te
stemmen is er niet meer, maar wij hebben
wél een morele plicht en moeten gebruik
maken van het ons gegeven recht tot het
uitspreken van een oordeel.
De kvp wil, in nauwe samenwerking met de
andere konfessionele groeperingen, streven
naar een verantwoordelijk beleid en haar
bijdrage leveren aan de openheid in de poli-
tiek. Ook zal zij streven naar 't herstel van
het vertrouwen tussen de vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven en de werkne-
mers.
Wat betreft de leefbaarheid van de bevol-
king, achtte spr. een goede huisvesting van
fundamenteel belang. Bijzondere aandacht
zal worden besteed aan de urgente noden
van de bejaarden, de invaliden en in het
algemeen de ekstra hulp-behoevende mens.
De drie grote konfessionele partijen bezet-
ten momenteel 66 zetels in de Kamer. Om
hun programma te verwezenlijken is echter
de hulp van anderen ,/iodig.
Aan deze samenwerkirtg zal de kvp zeker
haar bijdrage geven, "omdat samenwerking
meer dan ooit noodzakelijk is in deze tijd
van groeiende onrust' en verwarring.
De drie konfessionele partijen zijn bereid
verantwoordelijkheid op zich te nemen,
maar niet tot iedere prijs. Belangrijk blij-
ven het overleg en de diskussie met ande-
ren. Dit is in het belang van het gehele
volk.
Nadat de beide sprekers nog een aantal
vragen hadden beantwoord, sloot de heer
K. C. van der Mije de bijeenkomst met een

Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeu-
ring aan het pierplan o.m. onthouden op
grond van de overweging dat de bouw van
de drie torenflats aan de kop van de Van
Lennepweg gevaar voor het verkeer zou op-
leveren. Het gevaar voor het verkeer zou
worden veroorzaakt door de verdubbeling
van de windsnelheden tussen de zestig me-
ter hoge flats en de omliggende bebouwing.

De uitslag van het TNO-onderzoek te Delft
heeft de twijfel bij gedeputeerden omtrent
de windhinder niet weg kunnen nemen. TNO
adviseerde na proefnemingen een lage be-
bouwing langs de Tromp- en de De Ruyter-.
straat, waardoor de windhinder minder zou
worden. Aan de Trompstraat op de hoek
van de Van Alphenstraat is echter al een
flatgebouw neergezet, zodat dit aan die zij-
de niet te realiseren is.
De 300 meter in zee stekende pier acht het
provinciaal bestuur 'mede in het licht van
de huidige inzichten uit landschappelijk
oogpunt niet zonder bedenkingen'.
Tegen de beslissing van GS kunnen zowel
de gemeenteraad als de adspirant bouwers
van het projekt binnen een maand na pu-
blikatie in beroep gaan bij de Kroon. Gelet
op de krappe meerderheid waarmee het
pierplan vorig jaar maart door de gemeen-
teraad werd aangenomen — 10 voor en 6
tegen — lijkt het twijfelachtig of de raad
tegen het besluit van GS in beroep zal
gaan.

WINNARES VAN
SCHOLENWEDSTRIJD
Onze plaatsgenote Mieke Koning heeft tij-
dens de afgelopen maandag in Utrecht ge-
houden nationale scholenwedstrijden '71 het
kampioenschap herenkappen en modern
kapsel behaald. Zij mocht voor deze pres-
tatie de beschikbaar gestelde beker en gou-
den schaar in ontvangst nemen.

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort. tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700 •

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman -

woed. Bij de blussingswerkzaamheden ver-
leende de haarlemse brandweer, op verzoek
van de kommandant van de zandvoortse
vuurbestrijders, assistentie. Na anderhalf
uur slaagden de korpsen erin het vuur te
lokaliseren en te bedwingen. De vlammen
hadden toen meer dan tienduizend vierkan-
te meter duinflora verteerd. Ook de fauna
leed verliezen. Een groot aantal jonge konij-
nen en hazen werd het slachtoffer van de
vuurzee. De oorzaak van de brand is tot
op heden onbekend.

niet te
Ons uitgangspunt is de verantwoordelijkheid
voor elkaar. De CHU denkt hierbij aan het
voorbeeld van Christus, die zijn leven gaf.
Wij komen op voor de sociaal zwakkeren,
streven naar een goede pensioenregeling
voor allen en willen de hulp aan de onder-
ontwikkelde gebieden zoveel mogelijk stimu-
leren.
Aan het slot van zijn inleiding merkte spr.
nog op dat de kabinet-De Jong het z.i. niet
slecht gedaan had. Met name in de woning-

allemaal op de weg in 2000

Een absurde situatie in het rekreatie- en
vakantieverkeer over de weg in 't voor fu-
torologen magische jaar 2000 is onvermij-
delijk. De weekeinden van mei tot en met
september zouden gedurende alle daguren
alle naar de grenzen leidende autosnelwe-
gen met files bezet zijn. Snelheid van de
file: 50 km per uur.
Deze sombere kanttekening plaatst drs. G.
Hupkes van het Centrum voor Vervoersplan-
nen in Utrecht bij 'Op weg naar 2000, een
toekomstprojektie', een onlangs door het
ministerie van verkeer en waterstaat gepu-
bliceerde studie.
Het Nederlands Economisch Instituut raamt
het aantal auto's in 2000 zoals bekend op
7,5 miljoen. Het in de studie geplande we-
gennet is niet tegen een massale vrije-tijds-

mobiliteit opgewassen, vooral niet omdat
drs. Hupkes het verzadigingspunt in de
autodichtheid niet rond de eeuwwisseling
verwacht, maar pas daarna.
Als we allemaal een auto hebben aange-
schaft, hebben we gelijk het rijden voor el-
kaar omogelijk gemaakt', aldus drs. Hup-
kes. Elektronische geleiding van de auto
zal daaraan weinig veranderen.
Drs. Hupkes meent dat de tijd om plannen
te maken en uit te werken veel korter is
dan men denkt.
Hij heeft twijfels over de wenselijkheid van
rendabele eksploitatie van openbaar ver-
voerbedrijven. Naar zij mening zijn er twee
alternatieven: onrendabel openbaar vervoer
in de oude betekenis van het woord of
géén openbaar vervoer.

VAKANTIE- EN
SOCIALE VERZEKERING
Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzeke-
ring heeft, in samenwerking met de Konin-
klijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB,
zojuist een folder uitgegeven. Hierin vindt
men het onderwerp 'Vakantie- en sociale
verzekering' overzichtelijk behandeld.
In de folder wordt er op gewezen dat wie
zijn vakantie voorbereidt, er verstandig aan
doet te overwegen of er op het terrein van
de sociale verzekering nog iets te regelen
is. Vooral ziekenfondsverzekerden en zij die
een. uitkering ingevolge de Ziektewet, de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring of de Werkloosheidswet ontvangen,
kunnen daarmee voorkomen dat zij in hun
belangen worden geschaad.
De folder is gratis te verkrijgen bij alle
ANWB-kantoren en bij het VSV, Rhijnspoor-
plein 1, Amsterdam.
Slechts als het om wat grotere aantallen
gaat, wordt een bescheiden bedrag in reke-
ning gebracht.

IN 2000
RUIM 17 MILJOEN
NEDERLANDERS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek ver-
wacht volgens zijn laatste berekeningen dat
in het jaar 2000 in Nederland 17,1 miljoen
mensen zullen wonen. Dat is 0,8 miljoen
minder dan in 1967 werd verwacht. Inmid-
dels betekent ook de raming van 17,1 mil-
joen voor de komende 30 jaar nog een forse
bevolkingstoeneming, aldus het CBS.
De belangrijkste oorzaak van de lagere
prognose is de ontwikkeling van de gezins-
uitbreiding. Een andere porzaak is een af-
wijkend sterfteverloop. 'De gezinsgrootte
tendeert nog steeds naar verdere verklei-
ning.
Het sterfteverloop bij rnannen op middelba-,
re leeftijd is slechter geweest dan het CBS
in 1967 durfde voorspellen. In een groter
aantal leeftijdsgroepen is voorts bij mannen
belangrijke sterftetoeneming gekonstateerd
dan aanvankelijk was verondersteld. Bij
vrouwen heeft de veronderstelde verminde-
ring van de sterfte in de laatste jaren niet
bij alle leeftijdsgroepen doorgezet.
Tenslotte wijst het CBS op de betekenis
van de buitenlandse immigratie, die in de
berekeningen buiten befechouwing is geble-
ven. De jaren zestig kenmerkten zich door
toenemende vestigingsoverschotten van
vreemde arbeidskrachten. In het kader van
de huidige berekeningen tot het jaar 2000
athtte het CBS het niej! verantwoord om op
zo lange termijn-veronderstellingen te ma-
ken over de verdere ontwikkeling van de
buitenlandse migratie. Deze zou namelijk
onder invloed van verschillende faktoren een
wisselvallig karakter kunnen dragen.

Een onafhankelijk
blad:

De
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De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg 1, telefoon 2135

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 24 en zondag 25 april:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

APOTHEEK:
24—30 april: .

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 25 april:
Kerk:

10.30 uur: jeugddienst, dhr. C. Spaans.
Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: ds. M. C. Don uit Heemskerk

Jeugdkapel: > .
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 25 april:

10.30 uur: ds. A. Noorman, n.h. te Bus-
sum. - ,

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg

Zondag 25 april:
10 en 19 uur: Kandidaat E. v.d. Woude,
uit' Amsterdam.

EUCHARISTIEVIERINGEN
ST. AGATHA ;

Thema: HET EERSTE LICHT VAN DE MOR-
GEN (derde zondag van Pasen) ,
Zaterdag 24 april:

19.30 uur: kapelaan J. Veldt.
Zondag 25 april:

9.30 uur: 'EERSTE KOMMUNIE (pastoor
Kaandorp).

, 11.30 uur: kapelaan J. Veldt, m.m.v. da-
mes- en herenkoor.1 • " ' ,

Dinsdag 27 april:
19.30 uur: kapelaan J. Veldt (afscheid):

O.L.VR. STERRE DER ZEE
Zondag 25 april: ,;'

8.30 uur: kapelaan J. Veldt.
11 uur: pastoor'H."Kaandorp, m.m.v.'ij!'
zandvoorts jongerenkoor. '•>

WATERGETIJDEN
HW LW ' HWi'."LW' strand .

april berijdbaar
25 3.17 11.00 15.38 23.30 7.00-13.30
26 3.57'11.30 16.22 24.00 7.30-14.00
27 4.41 -.- 17.07 12.30 8.30-15.00
28 5.26 1.00 17.52 13.00 9.00-15.30
29 6.12 1.30 18.42 14.00 10.00-16.30.
30 7.02 2.30 19.30 15.00 11.00-17.30,
mei berijdbaar

1 7.52 3.30 20.26 15.30 11.30-18.00
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
r van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK9'
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers .

Adverteert in deze courant!
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Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

R. en D. - G. H. B E H A N G
VALSPAR en RUWA verven en lakken.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 • 24 28 30

E. van der Linden
INTERIEiURVERZORGING

DE DESSQ TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973

Mevrouw Siemons, Boulevard Paulus Loot 93,
vraagt voor direkt EEN WERKSTER, f5.50 per
uur. Tel. 3307 of 02513-2510.
Aanmelden, indien mogelijk, 's avonds om 20 uur.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
- • Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

^
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een nieuwe lente een nieuw geluid
BRAUIM hifi stereo met de beste vormgeving. B+Q apperatuur met klasse,
tuner - versterker reg. SOI f 1B75- „ 3ODO f 1325-
draaitafel p.s. 5OO f 73O- » 1BOO f 564-
box oer stuk I. G1O f 4BO- n 3OOO f 434-

radio peetere hifi stereo kleuren tv portables platen
haltestraat 56 passage 11 zandvoort tel. 361S-5458

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

Kwaliteit
en sportieve prijzen!!!

H KG E K' S
SLAGERIJEN

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA AANBEVOLEN
5OO gram fiamlappen
„ „ ponde lamsbout

varkensfrikandoff
ff

4.48
3.48
4.98

door. varkensl. mager 1.98

Vlag En Wimpel»
De nationale feestdagen staan voor de deur,

de vlaggen worden uitgestoken. Mocht u een driekleur nodig hebben.
Ga kijken bij Kort: daar treft u vlag en wimpel

In elke gewenste maat. . .

standaardmaat,
100 x 150 cm.

bijpassende
oranje-wimpel

vlaggéstokhottders
M,

8.5014*50
4*50 6.

- 4-75

. standaardmaat',
^ wol en- nylon,
, weerstaat de tand des tijds.

bijpassende
' oranje wimpel.

1 50 gr. gebraden
varkensfrikando

I.G9

150 gram
gelardeerde lever

1.39

150 gram
cervelaatworst

i

I.O8

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
100 gr. leverkaas *%**

s a m e n ••£><9

DINSDAGLet vooral op onze weekaanbiedingen WOENSDAG
DONDERDAG

vlaggestokken,
2 meter lang

n ~m' Haarlem Gei Oude Gracht 86
(Spinuten van de Raaks-Parkeergarage)

Heemstede Raadhuisstraat 52 Zaudvoort Grote Krocht 30-32

DINSDAGS

750 gram
magere C O C
varkens- W •••W
lappen

750 gram pracht
rundlappen 4,98

250'gram
leverworst 98 et..

WOENSDAGS • ~
500 gram heerlijk
vleesgehakt 2,18
Slavinken
Hamburgers
Frikandellen
van 55 et voor

35 cent
250 gr. gekookte
worst 1,18

DONDERDAGS
50p.gr. magere
varkens-
lappen 3,48
250 gram
bief tartaar .... 2,13
250 gram
rauwe lever ... 1,29
l kilo doorregen
rundlappen ;... 5,98
200 ge. ham ... 1,78

500 gr. fijne riblappen 4,48
500 gr. bieflappen 4,93
500 gram magere
lappen 4,68
500 gr. rosbief ' 5,98
100 gr. biefstuk 1,60
100 gr. ossehaas 2,50
100 gr. kogelbiefstuk 1,75

GEMEST KALFSVLEES: .

500 gr. kalfslappen 6,48
500 gr. kalfskarbonadé ... 6,48
500 gr. kalfsfrikando 7,98
500 gr. kalfsborst 6^48
100 gr. kalfsschnitzel 1,90

100 gr. kalfsbiefstuk' .1,90

Ons sukses:
VLEESSALADE
eigen fabrikaat
dagelijks vers ! 0,98
FILET AMERICAIN,
98 et. per 100 gr.

'200 gr. l,Zu
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albertheijn

Groente-
ISUvJJ balletjes

blik voor 1 liter soep
laagschuimend wasmiddel

•„ voor alle wasmachines ...

• kilo'-",

jf

Café Rftre 198
kant-en-klare filters, gevuld met pittige
versgemalen koffie doos 10 stuks

!

'<e#M jg

"f

2fl

ohSinas
vruchtenlimonade

fles 1 liter 59

Choc. 100 GRAMS
Siaih f afelrijst
droogkokend *, kitopak

ft
J.»

69

iHele Augurken
'.zoetzuur ' 1/1 pot -

,
Ju -

1
JLt

095

.̂_.-*"-V^ -•»* ..«.»Vi _«.t j»»j?'***

Halve Abrikozen
1/2 blik NU 69

Haagse Hopjes
,- Rademaker zakje 100 g ram

Krentenbolleh
^ • * - '" - zak6stuks 79

melk, puur
of extra bitter

albertheijn

Kôffiemelk
fles 1/2 liter
534 gram.

geldig t/m zaterdag

in de SuperMarts met een gebakafdeling, geldig t/m zaterdag

TVfoorKpppen
96

4 stuks 2.

geldig t/m zaterdag

gram

' gram,

Sehonder-
karbeiaée
500 gram S?^

albert heijn

SpinaziejOS
pak 750 gram Jk ••

volle, rode Rhônewijn

fles 0.75 liter

en Soep
balletjes

•>G* blikjes a 120 gram

Braadworst
vacuüm verpakt 3stuks samen 300 gram

Boterhainworst
vacuüm verpakt 100 gram

't voorjaar op tafel
-," ' HOLLANDSE' v

Tomaten
Export kwaliteit

per 500 gram

Malse Sla
Kwaliteitsklasse I

minstens'180 gram

per krop

Komkommer
Kwaliteitsklasse! PER 500 GRAM

Andijvie
Kwaliteitsklasse I PER 500 GRAM

Citroenen
met citroenknijper! STUKS

uit onze afdeling delicatessen

Boerenleveruior/t
100 gram

bh Keukenrol
40 meter papier, om de. 30 cm -geperforeerd • "̂r

flonah
Vul nu uw plantenbak (aan)

Bladplanten
diverse
soorten

PER
STUK

Potgrond
nu m
draag-
verpakking

10 liter

Prijzen gelden van donderrfag 22 t/m woensdag 28 april

Wat'n .Wat *n
•j

Heijn.



71e jaargang no. 30 Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 27 APRIL 1971

redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20.-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE GOU
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

redelijk aantal vrouwen
in schaduwkabinet
meent mevrouw brautigam (pvda)
Het lid van de Tweede Kamer van de pvda,
mevr. Gerda Brautigam, is 't niet eens met
de kritiek van het vrouwenkontakt In haar
partij dat het aantal vrouwen In het scha-
duwkabinet van de drie progressieve par-
tijen minimaal Is (een vrouwelijke minister
en twee vrouwelijke staatssekretarlssen).
Gelet op het aantal vrouwen dat aktief aan
de politiek deelneemt vindt mevr. Brautigam
dat het vrouwelijk element in het schaduw-
kabinet redelijk is vertegenwoordigd. 'Wel
ben ik geïrriteerd door het passeren van
enkele voortreffelijke vrouwelijke Kamerle-
den bij de samenstelling van het alternatie-
ve regeringsteam'.

Dit antwoordde mevr. Brautigam op 'n aan
haar gestelde vraag tijdens de donderdag-
avond in het Gemeenschapshuis gehouden
verkiezingsbijeenkomst van de progressieve
drie, pvda, d'66 en ppr. Eerdergenoemd Ka-
merlid en de dames Wassen (d'66) en Van
Eerd (ppr) hielden een korte inleiding over
de inbreng van hun partijen in het progres-
sief akkoord en beantwoordden — na een
pauze — vragen van in de zaal aanwezige
belangstellenden.
Een der' gestelde vragen had betrekking, op
de mogelijkheid dat de pvda en d'66 de ver-
kiezingen zouden winnen zonder de ppr.
Wanneer de ppr niet in de Kamer zou te-

•rugkeren, blijven de twee ppr ministers in
het alternatieve kabinet dan ook deel uit-
maken van de toekomstige regering?
Dat zal zeker het geval zijn, antwoordde
mevr. Brautigam. Voor de eerste keer in
onze parlementaire geschiedenis kiest men
niet alleen voor een programma, maar ook
voor de mensen die dat programma gaan
uitvoeren. Wanneer de kiezer zich uit-

pijnlijk
incident

Wethouder A. Kerkman
dreigde zaal te verlaten

Aan het slot van de donderdag ge-
houden bijeenkomst van de progres-
sieve drie in het Gemeenschapshuis
vond 'n nogal pijnlijk incident plaats.
Pvda-wethouder A. Kerkman kondig-
de aan dat hij de bijeenkomst zou
verlaten wanneer een der vragenstel-
Iers, die naar zijn mening te laat de
zaal was binnengekomen, de gelegen-
heid zou krijgen aan de diskussie
deel te nemen. De heer Kerkman
kreeg zijn zin en voorzitter H. de
Jong beëindigde de bijeenkomst zon-
der de 'laatkomer' de kans te geven
aan het woord te komen.
Na afloop van de vergadering toon-
den enkele vertegenwoordigers van
de progressieve konsentratie in Zand-
voort zich bijzonder verontwaardigd
over de houding van de wethouder.
Zij noemden zijn optreden ronduit
schandalig en diktatoriaal.

spreekt voor een progressief regeringsteam
dan spreekt hij tevens zijn voorkeur uit voor
de vertegenwoordigers van dit team.
De jeugdige vragensteller was met dit ant-
woord niet tevreden. Het samen uit en sa-
men thuis van de progressieve drie kon hij
begrijpen, maar als de kiezer een der par-
tijen van het trio afwijst, dan moeten daar
politieke konsekwenties uit worden getrok-
ken. Anders gaat de uitspraak van de kie-
zer opnieuw de mist in, meende hij.
De drie spreeksters beklemtoonden zowel in
hun inleiding als bij het beantwoordden van
de vragen de noodzaak van een samenbun-
deling van de progressieve krachten in de
nederlandse politiek. Wanneer het de pro-

JUBILERENDE ADJUDANT

ONTVING

VRIJWILLIGERSMEDALJE

Afgelopen vrijdag herdacht adjudant M. J.
Methorst het feit dat hij een kwart eeuw
in politiedienst en 10 jaar kommandant van
de reservepolitie was.
In de morgenuren ontving de jubilaris uit
handen van burgemeester A. Nawijn de vrij-
willigersmedalje voor trouwe dienst. Dit ge-
beurde tijdens een officiële bijeenkomst
waar de heer Methorst door de leden van
het. korps werd gehuldigd. Hij werd o.m.
toegesproken door zijn direkte chef, korps-
kommandant J. D. van Maris. De heer Van
Maris en de andere sprekers toonden veel
waardering voor de kwaliteiten van de ju-
bilaris.
In de middaguren recipieerde de heer Met-
horst met zijn gezin in sportschool Buchel,
waar tal van kollega's uit de omliggende
gemeenten en afgevaardigden uit de sport-
wereld — de jubilaris is voorzitter van de
Nederlandse Jiu Jitsu en Judobond — hem
kwamen feliciteren. In de avonduren boden

verpletterende nederlaag
voor zandvoortm. in hoorn

gressieve konsentratie bij de a.s. verkiezin- de reservisten hun kommandant in, genoem
gen niet mocht lukken tot een doorbraak te
komen, dan zal dit zeker over vier jaar of
nog eerder het geval zijn, zei mevr. Brauti-
gam. De politiek is in beweging en blijft in
beweging, aldus spreekster.

de sportschool een feestelijke "ontvangst
aan. Tijdens de viering van zijn jubileum
mocht de heer Methorst vele geschenken,
waaronder een groot aantal bloemstukken,
in ontvangst nemen.

de jeugd van zandvoort
zong 'het droomprinsesje'
Toen de heer J. van der Mije namens het
bestuur van de Klnderoperetteverenfging
'Jong Zandvoort' zaterdagavond j.l. de op-
voering van 'Het Droomprinsesje', op tekst
en muziek van J. A. Tj. van der Wal, aan-
kondigde was het verenigingsgebouw 'De
Krocht' bezet met vertederde ouders, groot-
ouders, ooms en tantes en met kleine broer-
tjes en zusjes van de jeugdige medewerken-
den.

Het droomprinsesje bestaat in de verheel-
ding van prins Resus en dat is de reden dat
hij niet wil trouwen met één van tle zes
mooie prinsessen die zijn vader, de koning,
voor hem aan het hof heeft laten komen.
Prins Resus roept de hulp in van Ophelia,
de heks. Ophelia 'is toevallig een lieve heks
en ze helpt hem dan ook zijn droomprinses-
je te ontmoeten, waarna de koning toestem-
ming voor een huwelijk geeft.
De leiding van 'Jong Zandvoort' heeft zich
voor de uitvoering veel moeite getroost, het-
geen duidelijk bleek uit de fraaie kostuums,
de verzorgde grime en pruiken en de de-
kors. Mevr. F. Nierop-Petiet begeleidde op
de piano en het zal beslist geen sinekure
geweest zijn de vaak moeilijk in het gehoor
liggende liedjes de kinderen eigen te ma-
ken. Mevr. N. Keesman-Griekspoor had de
dansjes ingestudeerd en dat deze heel erg
summier gehouden waren zal wel met de
leeftijd der allerjongsten te maken hebben
gehad. Er werd aardig gezongen en door
sommige kinderen leuk geakteerd. Ze de-

woestduin
binnenkort
open
Het fraaie landgoed Woestduin te Vogelen-
zang zal binnenkort voor het publiek wor-
den opengesteld.
Het is nu nog in partikuliere handen, maar
de eigenaars hebben het te koop aangebo-
den aan de provincie en het is zeker dat
de provincie het zal aankopen.
Woestduin behoort tot de mooiste goederen
van Kennemerland. Het heeft een oppervlak-
te van 33 ha en het bestaat uit een flinke
bosbegroeiing met lanen en slingerpaadjes,
terwijl de schoonheid van het landgoed me-
de bepaald wordt door fraaie open vlakten.
Het landgoed Woestduin, waarvan de ge-
schiedenis teruggaat naar de 17e eeuw,
werd jarenlang bewoond door de vermaar-
de schrijver Jacob van Lennep en daardoor
kreeg het in de 19e eeuw grote bekendheid.
In het begin van deze eeuw was Woestduin
een bekend paardensportcentrum. De wed-
strijden op de renbaan, die door zijn fraaie
ligging grote faam genoot, trokken grote
belangstelling en daarbij werd ook hevig
gegokt. Dit laatste was er de oorzaak van
dat de renbaan in 1909 op last van het
bloemendaalse gemeentebestuur werd geslo-
ten. De goklust had zulke ongekende vor-
men aangenomen dat vele bezoekers van de
courses aan lager wal waren geraakt..

WATERGETIPEN
HW

april
28 5.26
29 6.12
30 7.02

LW HW LW

1.00
1.30
2.30

17.52
18.42
19.30

13.00
14.00
15:00

den allemaal hun best maar toch waren er
volgens ons een paar uitschieters en wel
de raadsheer Callio, die bovendien over een
aardige stem beschikte, de parmantige la-
kei en de kabouter die de gouden bal op-
ving en zich door een klein misstapje niet
van zijn (in dit geval haar) stuk liet bren-
gen.
In zijn openingswoord had de heer Van der
Mije het verscheiden gememoreerd van de
oprichtster van 'Jong Zandvoort', mevrouw
Schuiten, die gedurende 40 jaar warme be-
langstelling voor de vereniging had getoond
en aan wie 'Jong Zandvoort' veel dank ver-
schuldigd is. Voorts waren er wensen voor
algeheel herstel van de heer Nierop en voor
dat van- de sckreteresse, mevr. Van der
Werff, die ondanks een handicap aan haar
been, toch aanwezig was. Na afloop van de
voorstelling werden de regisseuse, mevrouw
M. van der Mije-Keur en de dames aan wie
het sukses van de uitvoering mede te dan-
ken was in de bloemen gezet. Met een ge-
animeerde verloting ter versterking van de
kas werd deze geslaagde avond besloten.

Kr.M.

Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren In
Hoorn de totnogtoe zwaarste nederlaag van
het seizoen geleden. Het dieptepunt aan het
slot van de kompetitie Is niet onverklaar-
baar. Zandvoortmeeuwen, dat voor de eer-
ste maal in do hoofdklasse van de amateurs
meedraait, is aan het eind van zijn krachten.
De helden zijn vermoeid en door de pech
van de laatste tijd — aanvoerder Kramer
werd vorige week door een beenbreuk uit-
geschakeld — ontgoocheld.
In de wedstrijd van afgelopen zondag was
dit duidelijk merkbaar, maar een debakle
had toch eigenlijk niemand verwacht. Zand-
voort leed een verpletterende 6—O neder-
laag tegen Hollandia.

Zandvoortmeeuwen werd direkt na de af-
trap door de geestdriftig spelende vporhoe-
de van de gastheren in de verdediging ge-
drqngen. De defensie van de geel-blauwen
reageerde bijzonder nerveus en onzeker op
de doorbraakpogingen van Hollandia en
raakte in de vierde minuut zelfs geheel van
slag. Een fout van Hans Paap leverde de
gastheren een strafschop op die door Piet
Beets op onberispelijke wijze in een doel-
punt werd omgezet, 1—0.
Zandvoort bleek mentaal noch technisch in
staat de aanvalskracht van Hollandia te
breken en tot tegenaktie over te gaan. De
kustbewoners lieten de vloedgolf van de te-
genstander gelaten over zich heen komen.
In de 19e minuut scoorde Beets vrijwel on-
gehinderd zijn tweede doelpunt en vijf mi-
nuten voor het ingaan van de rust kapitu-
leerde de achterhoede van ZVM voor een
schot van Rob Vermeulen, 3—0.
Ook na de hervatting van de wedstrijd zag
Zandv.m. geen kans zich uit de depressie
te werken. Hollandia bleef heer en meester
van het terrein en gasten bleven onmachtig
hier iets tegenover te stellen.
In de eerste vijftien minuten na rust was de
situatie bij Zandv.m. zelfs volkomen hope-
joos. Van enige taktiek en samenhang was
in deze periode geen sprake, iedere speler
handelde naar eigen goeddunken of handel'
de helemaal niet. Voor de aanvalslinie van
de gastheren was het onder deze omstan-
digheden niet moeilijk een opening te vin-
den om keeper Henk Bos onder vuur te ne-
men. In de vijfde minuut na rust schoot
Vermeulen het vierde doelpunt. Verbeek
scoorde drie minuten later de vijfde goal
en Vermeulen maakte precies binnen het
kwartier het halve dozijn vol.

programma
festiviteiten
vrijdag 3O april
Het programma ter gelegenheid van de ver-
jaardag van koningin Jullana op vrijdag 30
april a.s. ziet er als volgt uit:

9.30 uur: Volkszang voor het raadhuis o.l.v.
het koperensemble van de Zandvoortse
Muziekkapel.

10.00 uur: Presentatie van de drumband
van de Zandvoortse Muziekkapel in haar
nieuwe uniformen aan gemeentebestuur
en burgerij.

10.00 uur: Kleuterfeest in theater van Lou
van Burg aan het Stationsplein + attrak-
tie.

10.15 uur: Opening jeugdmarkt met charï-
tatief doel, op Kerkplein en naaste om-
geving.

14.00-15.50 uur: Scholenkamp op Grote
Krocht en in centrum.

16.30 uur: Prijsuitreiking met muziek.
20.00 uur: Konsert op Raadhuisplein.
20.30 uur: Lampionoptocht van de school-

jeugd met medewerking van drumband
Zandvoortse Muziekkapel en andere
korpsen.

21.30 uur: Officiële ontsteking van de sei-
zoenverlichting.

Aansluitend muzikale show van diverse mu-
ziekkorpsen op Grote Krocht, af te slui-
ten met gemeenschappelijke zang van
het Volkslied.

r a l l y
In het kader van de koninginnedag organi-
seert de ASV Sandevoerde haar traditionele
feestrit door de gemeente voor auto's en
fietsen. Er zal worden gestart in de A-, B-
en C-klassen. De lengte van de rit is 35
km. Voor hen die geen of weinig rally-erva-
ring hebben, heeft Sandevoerde een specia-
Ie klasse in het leven geroepen.
Inschrijven vanaf 19.00 uur in hotel Keur
Zeestraat, alhier, waar vanaf 20.00 uur

mei
1 7.52 3.30 20.26 15.30

Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
9.00-15.30

10.00-16.30
11.00-17.30

berijdbaar
11.30-18.00
Mije Kczn.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTESTR. IB - TEL .- «33 - ZONDVDDRT

gestart zal worden. Het inschrijfgeld be-
draagd voor leden ƒ 4,— en voor niet-leden
/ 5,—. De prijsuitreiking zal plaatsvinden
direkt na afloop van de rit en in hotel Keur.
's Middags vindt de fietspuzzelrit voor de
schooljeugd plaats. De start zal plaatsvin-
den om 14.00 uur bij hotel Keur. Het in-
schrijfgeld voor deze fietspuzzelrit is ge-
steld op ƒ 1,50. Er kan ingeschreven wor-
den vanaf 12.30 uur.
Na het overhandigen van de prijzen aan de
winnaars ontvangen de deelnemende jon-
gens en meisjes een traktatie en een vaan-
tje.

b e d r i j f s v o e t b a l
Op de terreinen van Zandvoortmeeuwen aan
de Van Lennepweg start 's morgens om 9
uur het traditionele bedrijfsvoetbaltoernooi.
Aan dit evenement nemen de volgende in
Zandvoort gevestigde bedrijven en instellin-
gen deel:
Colpitt n.v., Corodex n.v.; PTT; Sociëteit
Duysterghast; Sporting Club Zandvoort; Ge-
meente-ambtenaren Zandvoort; Fotolitho
Drommel; zandvoortse leraren; personeel
hotel Bouwes; jongerenafdeling van het
NVV; Zandvoortse Handelsvereniging en
Sportschool Wim Buchel.
Na afloop van het toernooi — omstreeks
18.00 uur — zal burgemeester A. Nawijn
in het kluphuis aan de Van-Lennepweg de
prijzen uitreiken.

JEUGDKOOR UIT VS
KOMT ZINGEN
IN ZANDVOORT
Op 1 juli a.s. zal het J. F. Kennedy High
School Choir uit Chicago (VS) een uitvoe-
ring geven in de St. Agathakerk aan de
Grote Krocht.
Het programma van het uit ruim zestig jon-
gens en meisjes bestaande a capella-koor
bestaat uit klassieke koorwerken, folksongs,
gospels en negro spirituals.
Het optreden van de jeugdige zangers en
zangeressen vormt een onderdeel van een
zomertoernee door West-Europa. Na een
konsert in Londen arriveert het koor op 30
juni in Amsterdam en reist vandaar door
naar de badplaats. Het optreden in Zand-
voort, op uitnodiging van het Toonkunst
Oratorium Koor Zandvoort, wordt gevolgd
door bezoeken aan o.a. Zwitserland en
Italië.

Toen vond Hollandia de voorsprong kenne-
lijk groot genoeg en begon het wat rustiger
aan te doen. In het laatste half uur van de
wedstrijd deed de voorhoede van Zandv.m.
vergeefse moeite iets van de formidabele
puntenoogst van de gastheren af te knab-
beien. De defensie van Hollandia bleek vol-
komen op haar taak berekend en keeper
Mol behoefde slechts sporadisch op te tre-
den. Zandv.m. keerde zondagmiddag be-
rooid huiswaarts en tuimelde van de 5e
naar de 9e plaats op de ranglijst.

BESTUUR GAAT
AKTIVITEITENCENTRUM
VOORBEREIDEN
Eind vorige week is de samenstelling be-
kénd gemaakt van het bestuur dat de bouw
van een aktiviteitencentrum in Zandvoort
nieuw-noord gaat voorbereiden. Vorig jaar
maakte een werkgroep de plannen voor de
bouw van dit centrum tijdens een bijeen-
komst in het wijkgebouw van de herv. kerk
bekend. De opzet is het centrum voor di-
verse doeleinden op kerkelijk, maatschap-
pelijk en kultureel gebied te gebruiken.
De lunkties in het bestuur zijn als volgt ver-
deeld:
als voorzitter treedt op de heer A. de Vries
(Lokale raad van kerken); sekretaris is de
heer F. Boukes, Linnaeusstraat 1/4 (Spor-
tingclub Zandvoort); penningmeester: de hr.
P. M. van Keulen (Gymnastiekvereniging
OSS); vice-vporzitter: R. Schouten (Bas-
ketballvereniging The Lions); 2e sekretaris:
C. Kuyper (Toonkunst Oratorium Koor
Zandvoort); 2e penningmeester: C. Bol
(Zandvoortse Operettevereniging). Leden
van het bestuur zijn voorts de heren R. A.
van As (Lokale raad van kerken); l. M.
Aukema (gemeente Zandvoort); W. F. P.
Berlott (muzikaal geïnteresseerde) en J.
Rooth (kultureel geïnteresseerde).

vrijdag
geen krant
A.s. vrijdag, 30 april, is ons
bedrijf GESLOTEN en zal er
g e e n k r a n t verschijnen.
Het eerstvolgende nummer
van ons blad komt uit op dins-
dag 4 mei a.s.

VVD-KAMERLID
VOOR CASINO
IN ZANDVOORT
Tijdens een vorige week in Haarlem gehou-
den verkiezingsbijeenkomst van de vvd heeft
het liberale Tweede Kamerlid C. Berkhou-
wer, zich een voorstander getoond van een
casino in Zandvoort.
Volgens de vvd-er zijn de opbrengsten van
een lotto niet te versmaden als bron van
financiering van nieuwe objekten voor ak-
tieve rekreatie. Jaren geleden sprak dit Ka-
merlid zich op een verkiezingsbijeenkomst
in Zandvoort uit voor de aanleg van een
pier, welke hij toen 'een trekpleister voor
toeristen' noemde.

WAAKZAAM BLIJVEN
Het besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland het bestemmingsplan Zee-
reep Noord 6, het zgn. pierplan, te verwer-
pen, heeft ongetwijfeld zijn konsekwenties
voor de toekomstige stedebouwkundige en
toeristische ontwikkeling van het zeefront
van de badplaats.
Het dagelijks bestuur van de gemeente en
een deel van de raad zal zijn ambities voor
de bouw van een groot woon- en vermaak-
centrum moeten laten varen en naar andere
en meer bescheiden wegen moeten zoeken
voor de voltooiing van de bebouwing aan
de kop van de Van Lennepweg, Want men
mag aannemen dat het kollege van b en w
en de raad bij voorbereiding en uitwerking
van eventuele nieuwe bestemmingsplannen
met het standpunt van GS terdege rekening
zullen houden. Zelfs een gemeente stoot
zich in 't gemeen niet tweemaal aan dezelf-
de bouwsteen.
Hoewel Gedeputeerde Staten minder afwij-
zend staan tegenover de aanleg van de
pier zijn zij er niet verrukt over. 'De pier
Is', vindt het provinciaal bestuur, 'mede in
het licht van de huidige stedebouwkundige
inzichten uit landschappelijk oogpunt niet
zonder bedenkingen'. Een uitspraak die de
adspirant pierbouwers zeker niet zal stimu-
leren het projekt verder te ontwikkelen.
Toch zal de bevolking van Zandvoort —
in meerderheid tegen de pier — op dit
punt waakzaam moeten blijven. En dit geldt
evenzeer voor de in de raad vertegenwoor-
digde partijen die zich tegen de bouw van
een wandelhoofd en pretcentrum In zee
hebben verklaard.



INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming
Dr. C. A. Gerkestraat 40rd., Zandvoort
Telefoon 3603.

Monteurs en hulpmonteurs
gevraagd. Goed salaris en goede sociale
voorzieningen.

Geef U zelf een kans
op een beter, dus progressief regerings-
belcid !

meer woningen
schoner leefmiljeu
rechtvaardiger inkomensverdeling

gedemokratiseerd bestuur
beter onderwijs

optrekking A. O.W.

Stem dan P. V. d. A.

Lijst & Joop den Uyl

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15, tel. 2253, vraagt voor direkt:

meisje
voor buffet en huish. werkzaamh., / 120,— p.w.

afwashulp
voor 3 avonden per week (afwasmachine aanw.)

Omroepers
Wij zoeken een leuk, jong
meisje.
Kunstnijverheid De Groene
Lantaarn, Haltestraat 19,
Telefoon 3469.

Dames, waar is uw politiek
bewustzijn? Wordt lid van
de VVD. Sekr. Helmersstr.
8, telefoon 5155.
TE HUUR: een GARAGE,
(zonder licht of water) bij
de flats Keesomstr. Br. met
opg. van huur, die u wilt
betalen ond. nr. 3001 bur.
Zandv. Courant.

Er moeten meer vrouwen In
de politiek. Wordt lid. Sekr.
VVD, Helmersstraat 8, tel.
5155.

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966,
z.g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs ƒ4.650,-. Tot 17.00 u.
tel. 02507-2135; 's avonds
tel. 020-221566.
Wordt lid van de plaatse-
lijke afdeling van de VVD.
Nadere inlichtingen, sekr.
VVD, Helmersstraat 8, tel.
5155.
Zelfst. huish. hulp gevr. voor
enige ochtenden p.w. Tijden
en salaris n.o.e.t.k.
Mevr. Boeljon, Boulevard
Paulus Loot 61.
Te koop: Etna gasfornuis
met thermostaat, oven, la-
den en dekplaat, t.e.a.b.
Telefoon 4126.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Heropening op 29 april
B A R - B O D E G A

KERKSTRAAT 10 - ZANDVOORT

Aanbevelend, Joop Janssen.

Sshilders-

H.C. v.
Telefoon 2638.

Slaapkamer ameublementen
in verschillende uitvoeringen en kleuren

Eethoekjes
ruime keuze, en

Tuinmeubelen
voordelige prijzen.

L. Smid
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

Oranjestraat en Zeestraat
RINKO-S AUTOBEDRIJVEN
Tel. 2424 (b.Q.D. 3360).

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30
vraagt ten spoedigste:

- ZANDVOORT

een Ie verkoopster
Sollicitaties mondeling aan bovenstaand adres of
telefonisch onder. nr. 2666; na 18.00 uur tel. 023-
370024.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons opl

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM.
telefoon 023 - 31 5055

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woohuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA'.
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

ZRB KAN TERUGZIEN
OP UITSTEKEND
ZOMERSEIZOEN
'De Zandvoortse Reddingsbrigade kan terug-
zien op een uitstekend zomerseizoen 1970',
zei voorzitter Bisenberger tijdens de gister-
avond in het Gemeenschapshuis gehouden
jaarvergadering van de kustbrigade.
De ZRB slaagde er in een groot aantal in
nood verkerende baders en zwemmers bij-
tijds in veiligheid te brengen en bij wedstrij-
den in Velsen, Hoek van Holland en Amster-
dam suksessen te behalen .
De voor de jaarvergadering vastgestelde
huishoudelijke agenda werd in vlot tempo
afgewerkt. De periodiek aftredende be-
stuursleden, de heren F. M. M. Dukkers,
sekretaris, W. van der Kruk, 2e penning-
meester en A. van der Mije, kommissaris,
werden bij akklamatie door de vergadering
herkozen. ,
De voorbereiding voor de viering van het
gouden eeuwfeest van de brigade op 27
maart van het volgend jaar is in volle
gang. Er is een voorlopig programma sa-
mengesteld dat in de komende maanden ver-
der zal worden uitgewerkt.

P.V. 'PLEINES'
STARTTE SEIZOEN
Afgelopen zondag opende P.V. Pleines het
wedvluchtenseizoen met een vlucht vanaf
St. Kathelaine Wavre. De afstand bedroeg
145 km. De eerste duif arriveerde om
15.07.14 uur.
De uitslagen luiden:
L. Bol: 1, 6.; T. Buis: 2, 7, 9, 17; P. Pe-
ters: 3, 4; C. van Egmond: 5, 11, 12, 20,
21, 24; P. Danneburg: 8; P. Koper: 10, 13,
18; J. Swart: 14; Jb. Koper: 15; W. Drie-
huizen: 16; A. Molenaar: 19; G. Harteveld:
22; K. Driehuizen: 23 en R. Driehuizen: 25.

Sportvereniging O.S.S.
De OSS-meisjes A. en B. van Soolingen
zullen *tleelnemen aan de a.s. zaterdag 1
mei in Haarlem te houden driekringenwed-
strijd gymnastiek tussen de Kennemer Turn-
kring, het N.H.Z. kwartier en de Zaanse
Turnkring.
De OSS-meisjes zijn opgenomen in de ploeg
van de Kennemer Turnkring.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 1 mei:

8 SVJ 2-Zadv.m. 2 15.15 u.
Programma zondag 2 mei:

Zandv.m.—SDW 14.30 u.
Zandv.m. 2—ZVV 2 10 u.
SDW 3-Zandv.m. 3 14.30 u.

4 Zandv.m. 5—Hillegom 3 9.45 u.
6 Ripperda 3—Zandv.m. 6 9.45 u.

15 v. Nispen 3—Zandv.m. 7 12 u.
19 Zandv.m. 10—St.vogels 8 9.45 u.
21 SHS 4—Zandv.m. 11 12 u.

A-junioren:
30 Zandv.m. 1—SVY 1 12.30 u.

TENNIS CLUB ZANDVOORT
Programma zaterdag 1 mei
( distriktskompetitie)
Heren:

Zandvoort l—ABC l
Zandvoort II-ABC II
Bloemendaal II—Zandvoort III

Gemengd:
ABC l—Zandvoort l

Programma zondag 2 mei:
Zandvoort I—ULTC II
Zandvoort II—Heiloo l
Popeye III—Zandvoort III
Hilversum VI—Zandvoort IV
Forescate IV—Zandvoort V

Zondag-jeugd:
Zandvoort—Noorderlicht

LIONS STELDE TELEUR .
Lions, dat in de kompetitie de ene triomf
na de andere vierde en enkele weken ge-
leden het kampioenschap in de wacht sleep-
te alsmede promoveerde naar de landelijke
ere-divisie, verloor zaterdagavond op bijna
beschamende wijze van BC Paulus.
De leeuwen verschenen zonder de interna-
tionals Pastor en Tuinstra en de geroeti-
neerde Visser en Koning, maar wél met de
geblesseerde Kassteen tussen de lijnen van
de vloer van de Pellikaan sporthal.
Aangevuld met spelers van het tweede gar-
nituur bond Lions de strijd aan met de te-
genstander, die vrijwel de gehele wedstrijd
de bal en leiding in handen had. Dat de
achterstand van de leeuwen tenslotte niet
groter werd dan 51—49 kon de teleurstel-
ling over het vertoonde spel nauwelijks wég-
nemen. Was dit nu het trotse Lions. Het
leek er niet op.
In basketballkringen is men overigens wei-
nig ingenomen met de taktiek van het Lions
bestuur. Gelet op het grote gewicht van de
wedstrijd van zaterdagavond voor de an-
dere teams in de eindstrijd van de kompe-
titie had het bestuur onder deze omstandig-
heden uitstel moeten vragen, meent men.
Men acht het een taak van de Ned. Bas-
ketball Bond er voor te waken dat derge-
lijke gebeurtenissen zich in de toekomst
niet kunnen herhalen.

AUTORIJSCHOOL

BERT H006ENDIJK
Acht jaar ervaring als rij-instrukteur.

' f
Er wordt les gegeven in een nieuwe
Datsun 1200.

De les-prijs is / 12,50. per uur.

1 keer per veertien dagen theorieles.

Diegene, die zich vóór 31 mei a.s.
. aanmeldt als leerling, betaalt de eer-
ste 5 lessen geen ƒ 12,50, maar
j 10,— per uur.

Aanmeldingsadressen:
Van Lennepweg 20/2; Tollensstr. 35,
tel. 2134; K. v. Manderstraat 91,
Haarlem, tel. 023-325713.

van zessen klaar

v. Mierlo lijst 6

Microvoetbalvereniging 'Zandvoort3

Gisteravond werd het seizoen besloten met
het traditionele 'Altijd Prijs-toernooi'.
Na de voorronden werden de deelnemers in
gedeeld in een A-, B- en C-toernooi.
F. Roskam won de finale van het toernooi
van P. Koning, R, Delies versloeg H. De-
lies in het B-tpernooi en D. Rozenkrans be-
haalde door winst op R. Brand de 1e plaats
in het C-toernooi.

BRANDWEERGARAGE
A.S. VRIJDAG
IN GEBRUIK
Zaterdag 1 mei a.s. wordt de nieuwe brand-
weergarage aan de Duinweg door de brand-
weer in gebruik genomen.
De officiële opening van het nieuwe onder-
komen zal op een later tijdstip geschieden.

OVERLEGORGAAN
VAKCENTRALES
ORGANISEERT
FEESTAVOND
Ter afsluiting van de winteraktiviteiten or-
ganiseert het overlegorgaan van de drie vak-
centrales in Zandvoort een feestavond In
het verenigingsgebouw 'De Krocht'.
Het programma vermeldt o.m. een" kienspel
waarvoor fraaie prijzen beschikbaar zijn ge-
steld.
De bijeenkomst begint om 8 uur en ieder-
een is van harte welkom.

BEJAARDEN-INSTUIF
OP 30 APRIL
Op vrijdag 30 april a.s. organiseert de be-
jaardensociêteit 'Voor Anker' in het Ge-
meenschapshuis een instuif voor bejaarden.
Tijdens de bijeenkomst zal het bestuur de
bezoekers een gratis konsumptie aanbieden.
De instuif is ook voor niet-lederj.van de so-
ciëteit toegankelijk.

l
l

(INGEZONDEN MEDEDELING)

NUTSSPAARBANK
WEST N E D E R L A N D
onze kantoren zijn

KONINGINNEDAG 30 APRIL
GESLOTEN

avondopening verplaatst naar
WOENSDAG 28 APRIL

l
l

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Srielle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

FAMILIEBERICHTEN

Makelaar 0.G.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 - Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Sauna BOUWES PALACE
Zandvoort

vraagt voor spoedige indiensttreding
een

_ Evt. alleen voor het seizoen.

Soll. aan de manager, de hr. Faber.
Tel. 02507-3871.

Tot onze diepe droefheid overleed
heden, in het Joannes de Deo Zieken-
huis te Haarlem, mijn innig geliefde
man ,en onze lieve broer, zwager en
oom

PANCRATIUS BAKKENHOVEN
echtgenoot van

Cornelia Maria Zonneveld
in de leeftijd van 74 jaar.

C. M. Bakkenhoven-Zonneveld
Fam. Bakkenhoven
Fam. Zonneveld
Neven en nichten

Zandvoort, 23 april 1971
Koningstraat 45
De Eucharistieviering en begrafenis
heeft hedenmorgen plaatsgehad. >

Heden ging na een langdurig, doch
moedig gedragen lijden, van ons heen,
mijn innig geliefde man en mijn lieve
zorgzame papa

ARIE VAN DUIVENBODEN
op, de leetijd van '43 jaar. '

H. C. van Duivenboden-de Wit
Aleke

Zandvoort, 25 april 1971
Koningstraat 79

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den woensdag 28 april te 12.00 uur
op de Algemene -Begraafplaats te
Zandvoort.
;' ' i' Geen bloemen

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

een jongen
van 16-20 jaar, voor alg. hulp in nieuw service-
bedrijf. Enige technische kennis gewenst, doch
niet vereist. Goed loon, in vaste dienst; evt. tijde-
lijk vanaf april t/m oktober.
Tevens voor de zomermaanden gevraagd:

net meisje
voor hulp bij verkoop van strandartikelen + lichte
werkzaamheden.

Aanmelden dagelijks van 8-18.00 uur bij:

AR AL
service station
BURGEM. VAN FENEMAPLEIN 27.

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

' • ' Dankbetuiging
Langs deze 'weg wil ik, mede namens mijn
echtgenote en kinderen, mijn grote erkente-
lijkheid betuigen voor de enorm vele blijken
van belangstelling tijdens mijn ambtsjubilea
op 23 april 1971 ontvangen, waardoor van
een onvergetelijke dag sprake is geweest.

M. J. Methorst
Zandvoort, april 1971

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Zoals gebruikelijk zullen de gemeentelijke
kantoren op.30 april en op 5 mei a.s. ge-
sloten zijn.
Op 5 mei zal het bureau van de burger-
lijke stand geopend zijn van 9.00-9.30 uur, .
uitsluitend voor geboorte- en overlijdens-
aangifte.

Bekendmaking ' 'i
OPHALEN GROF HUISVUIL ,'

De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend, dat op
woensdag 5 mei a.s. (BevYIjdingsdagX.geen i
grof huisvuil zal worden opgehaald en het l
vuillaadstation zal zijn gesloten.'
Het ophalen zal dit keer geschieden op
woensdag 12 mei a.s. en vervolgens weer
regelmatig, op de eerste woensdag van elke.
maand. - •• - • •

C. H. VOGT.



ten
Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage
Elektrische ontharing
Voor jongeren speciale acné-behandetingen
(jeugdpuistjes)
Manicuren - Lichaamsmassage • Speciale
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Déposltalre van Blnella, een produkt van
Clba A.G. • Zwitserland.

WIJ SLUITEN OVER 4 DAGEN
Nog vier dagen kunt u profiteren van onze uitzon-
derlijke lage prijzen!

Eddy's toxtieihuis
STATIONSSTRAAT 20 - ZANDVOORT

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebureau, tel. 5602.

R. en D. - G. H. B E H A N G
VALSPAR en RUWA verven en lakken:

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 - 24 28 30

DUREX
CONDOOMS
SPEC, AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Schildersbedrijf

C. I. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Breng uw lakens
gewassen

, en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
min! prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.

• garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550:

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan x 2213. Wij
komen direkt!

reep uit ons

Salarisrekening

Persoonlijke lening
Vreemd geld
Reischeques
Effecten
AandeEen-Zekerheids-Plan
Verzekeringen

' ^
U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

NEEM EEN ECHTE '

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%.

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties'bf onderdelen voor zelfbouwers

WBCfc ënJAC.HËMi

handzacnt
geconcentreerd
dus dubbelzuinig

in gebruik !

LITER-fles
VAN

«Éteu «1030 W$»
C^SHKWkrr uMT H*1 *̂

kost elders zeker ƒ 1.10 of .meer !

3-esSINAS
met veel echt sinaasappelsap

LiïER-flesseD
die bekende romige kwaliteit
voor meer lekkere kopjes koffie!

FLESIOOOgn
van ) voor-.

VLUGRUST
U weet het: altijd mooie droge rijst

en...vlug-klaar!
IN GROTE PAKKEN VAN 200 GRAM

van
vóon

champignonSOEP
natuurlijk van UNOX

dus bijzonder van Kwaliteit
licht gebonden

en met veel echte champignons!

van n e voon

GEMEENTE ZANDVOORT
Bij de dienst van publieke werken te Zandvoort,
afdeling algemene buitendienst en bestratingen,
bestaat gelegenheid tot plaatsing van

2 a 3 werkkrachten
tegen een salaris van loongroep C. 2 ƒ 803,90 per
maand tot en met loongroep C. 6 ƒ 1.021,97 bru-
to per maand (voor 26-jarigen en ouder).
De in te houden premie A.O.W./A.W.W. komt
voor rekening van de gemeente.
Kindertoelage volgens gemeentelijke regeling.
Vakantietoeslag 6%.
Vergoeding voor gebruik eigen rijwiel bedraagt
f 96,— netto en vergoeding voor werkkleding
f 144,— bruto per jaar.
De gegadigden voor de algemene buitendienst
moeten in staat zijn alle voorkomende werkzaam-
heden bij onze buitendienst te verrichten; terwijl
voor de bestratingen gezocht wordt naar een
goede OPPERMAN.
Sollicitaties met opgave van leeftijd, vermelding
van referenties en verrichtte werkzaamheden, te
richten aan de direkteur van bovengenoemde
dienst, Raadhuisplein 4, Zandvoort.

l Vrije Zandvoorters opgelet!

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORT U N A"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R I E U S , Koninginneweg 21.
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

Op wie of wat u
stemt, gaat ons niet

aan

maar laat nooit
uw stem

verloren gaan !

J. A. Geertsema VVD lijst 3

Wees slim,
bus op een i2-rittenkaart

van de NZI1
Zo'n 12-rittenkaart met 20% en 60% korting.

Juist voor u, die buiten de stad nogal eens met de
NZH bus reist, heeft de NZH aparte tarieven.

Speciale 12-rittenkaarten, om precies te zijn. Ze bestaan
in 2 uitvoeringen. De ene is een 12-rittenkaart voor

volwassenen. Daarop krijgt u 20% korting ten
opzichte van een enkele reis. De andere is een

12-rittenkaart voor jongens en meisjes tot 19 jaar.
Daarop krijgen zij 60% korting. Ook ten opzichte van

een enkele reis. De kaarten staan niet op naam
en zijn onbeperkt geldig. Wie hem nodig heeft, die

• pakt hem. En die stapt gewoon op de bus.
De NZH bus. Die altijd rijdt. Zeker is zeker

en voordeliger kan het niet.

bus met



Rabat Koffie
500 gram

Tomaten/Groentesoep KK
adviesprijs 69 bij AH 64 zakje deze week ^^^JF

Oh Choc. Hagel 1fifl 145
mAF^F ^^l^fc

meikof puur zak500gram <«• 1HV

59Sardines in olijfolie
blikje 125 gram

ChAppelsap
BOUrgOgne Passetoutgrain... .fles 0.72 liter 0 31

Ch Pannekoekmeel ^^^1-79
Krentenbrood ~-t
Ch Toiletspray . , , , , , . , spuitbus 240 gram

SPECIALE AANBIEDING •' . '.—-
2?5

Frnitcocktail
In de Super Marts met een gebakafdeling

Tompoezen
albertheijn |

Kabeljauw! ilets l
i

IJ

Extra kwaliteit
g raat v rij

pak 400 gram

198
Geldig t/m zaterdag

Rosbief/Gontrefilet

500 gram 5.95

MAGER

500 gram £f "X9

Knnderlappen
DOORREGEN 500 gram JK"

Biefstuk
500 gram

Oh Kalfsleverworst

l?per stuk 200 gram

Oh Knakworst
Wik 10 stuks 200 gram i?

Uit onze afdeling delicatessen

Varkensf rikandeau
100 gram JU48* *

Ravensberger Artiand
. gekookte metworst 100 gram

74
C "

alberü heijn•••• altere neijn ^Macaroni
elleboogjes
zak 500 gram

&L

Super-Obligaties
geven UNA/ geld vaart
Voor elke f98.- ontvangt u minstens f 147.50

en maximaal f 367.50 terug

SPAAR AH-ZEGELS

JAFFA LATE

Sinaasappelen
10 stuks minstens 2 kilo

Golden Delicious
2 kilo

kwaliteitsklasse!

*• i
'f .f i >> * .r * > <.

Bami

Wat'n week. Wat'n SuperHart. Albert Heijn.
Prijzen gelden van donderdag 29 april t/m woensdag 5 mei.
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redaktie en adm.: achterweg 1
"advertentieprijs 18et p.mm-hoogte

abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

i

verloskundige zr. g. bokma
spontaan gehuldigd
op afscheidsreceptie
In een feestelijk versierde zaal van het Ge-

meenschapshuls bood het gemeentebestuur
donderdagmiddag de scheldende verloskun-
dlge, zuster G. Bokma, een afscheldsrecep-
tle aan. Tot degenen die-gekomen waren
om haar de hand te drukken behoorden,
uiteraard, het kollege van burgemeester en
wethouders, tal van raadsleden, de gemeen-
tesekretarls, bestuursleden van het gemeen-
telijk verzorgingshuls en van de plaatselijke
kruisverenigingen.

Burgemeester A. Nawijn, die vergezeld
was van zijn echtgenote, memoreerde als
eerste spreker het belangrijke werk dat zr.
Bokma gedurende bijna 38 jaar in dienst
van de gemeente heeft verricht. Door zit-
ting te hebben in tal van kommissies, o.a.
huisvesting, en thans het gemeentebestuur
vertegenwoordigend in de Stichting Gezond-
heidshuis, heeft zuster Bokma veel voor de
gemeente Zandvoort betekend. Als vroed-
vrouw bekleedde zij een vertrpuwensfunktie
en er is door haar, ook in stilte, heel veel
goeds verricht. De burgemeester achtte het
waarschijnlijk dat zuster Bokma de kracht,
waarmede zij al die jaren haar zware be-
roep heeft uitgeoefend, putte uit de vreug-
de die zo nauw met haar werk verbonden
was. Namens de gemeente bood de burge-
meester zuster Bokma een couvert met in-
houd aan. Het grote moment van de bijeen-
komst kwam evenwel toen burgemeester
Nawijn bekend maakte dat hij zuster Bok-
ma de ere-medalje in goud verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau mocht uitrei-
ken.
Mevrouw G. van Pagée-Vierdag sprak na-
mens het huldigingskomité en bracht dank
aan het gemeentebestuur voor de aangebp-
den receptie en voor de medewerking die
het komité rond deze huldiging had mogen
ontvangen. Dank zij de spontane reakties
op het initiatief van het huldigingskomité
was het mogelijk zuster Bokma een maho-
niehouten drumtafel, een lamp en een cou-
vert met inhoud voor een door haarzelf te
kiezen reis aan te bieden.
Namens de plaatselijke kruisverenigingen
schonk de heer F. J. C. Terwee een zilve-
ren roomstel. Mevrouw G. van Duyn-van
Staveren benadrukte in een spontaan be-

GESLAAGDE VIERING
KONINGINNEDAG, .
Zandvoort kan terugzien op een geslaagde
viering van koninginnedag. Vooral de jeugd
liet zich gelden bij de diverse door het
'Oranjekomtié Zandvoort' georganiseerde
evenementen. ~Na de kleuteroptocht en de
traditionele aubade op het Raadhuisplein in
de morgenuren konsentreerde de belang-
stelling van de jongens en meisjes, maar ze-
ker ook van de ouderen zich op de jeugd-
markt rond Raadhuis- en Kerkplein en de
scholenkamp op de Grote Krocht.
Na de officiële opening van de markt door
burgemeester A. Nawijn gingen de jeugdige
standhouders direkt over tot de verkoop van
stapels stripboeken, vliegtuigmodellen,
kunstnijverheidsartikelen, zelf gemaakte te-
keningen, etc., etc. De jongens en meisjes
prezen hun specialiteiten bij het publiek aan
alsof het hun dagelijks werk was. En met
sukses. Aan het slot van de markt hadden
zij vrijwel alles verkocht.
Ondertussen vond op de Grote Krocht een
sportieve krachtmeting plaats tussen de
teams van diverse scholen. Veel belangstel-
ling bestond ook" voor het bedrijfsvoetbal-
toernooi op de velden van Zandvoortmeeu-
wen aan de Van Lennepweg, de jaarlijkse
auto- en fietsrally en de muzikale show op
de Grote Krocht, waarmee de feestelijkhe-
den in de avonduren werden besloten. Een
leuk onderdeel van het programma was de
lampion- en fakkeloptocht waaraan door
honderden kinderen werd deelgenomen. Als
een reusachtige glimworm bewogen de lam-
pionnen en fakkels zich langs de straten
van het dorpscentrum en Zandvoort-noord.
Een evenement, waaraan de deelnemertjes
en hun begeleiders ongetwijfeld veel plezier
hebben beleefd.

(Ingezonden mededeling)

premiespaarregelihg
„met 20°h"- 5:

overheidspremie
;. „ . - - • ' • ; v<*:

viade ,
nutBspaarbank
LiiEStnÉÜerlarid

toog de hulp en de steun die de aanstaande
moeders van zuster Bokma ontvingen. 'U
was voor ons een moeder en een vriendin,
u hebt met ons gelachen en gehuild!'
In een geestige speech haalde de heer J.
Attema herinneringen op aan de oorlogsja-
ren, waarin zuster Bokma vaak met hulp
van haar piano en haar stem de moeilijkhe-
den van die tijd het hoofd wist te bieden.
Ook herinnerde spreker zich de voorvallen,
rond de geboorte van zijn zoon en vandaag
kwam hij er eigenlijk pas toe een zeventien
jaar geleden beloofde bus friese drabbel-
koeken te overhandigen.
In haar dankwoord bekende zuster Bokma
dat ze deze dag eerst graag voorbij had
willen laten gaan. Nu echter was ze van
mening veranderd en ze voelde oprechte
blijdschap voor de haar geschonken gouden
medalje, de betoonde hartelijkheid en de
kado's. Woorden van erkentelijkheid richtte
spreekster tot dokter Gerke, die haar in de
moeilijke beginperiode tot grote steun was
geweest. Ook memoreerde zuster Bokma
de prettige samenwerking met het gemeen-
tebestuur en met de doktoren en zij sprak
de hoop uit dat Zandvoort nog vaak een
beroep op haar zal doen.
Daarna volgde een bijzonder geanimeerde
receptie, die de daarvoor uitgetrokken tijd
ver overschreed. In een lange rij stonden
ze te wachten, de jonge ouders met kleu-
ters, peuters, baby's en zuigelingen. Met
woorden, bloemen en kado's gaven ze uiting
aan hun dankbaarhied jegens de scheidende
vroedvrouw die in hun gezin getuige was
geweest van de meest zinvolle gebeurtenis
in het leven, de geboorte van een kind.

Kr .M.

HEDENAVOND
DODENHERDENKING
'40-'45

Hedenavond worden in Zandvoort de geval-
lenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht
met een herdenkingsdienst in het gebouw
van de herv. kerk, gevolgd door een stille
tocht naar het gedenkteken voor de slacht-
offers van de duitse bezetting.
De bijeenkomst in de herv. kerk, welke
plaatsvindt tussen 19.00 uur en 19.30 uur,
zal worden geleid door ds. C. Mataheru.
Aan de dienst verlenen het Julianakoor o.l.v.
Chris Gastel en de organist J. Moed hun
medewerking.
Direkt na afloop van de samenkomst be-
gint vanaf het Kerkplein de stille tocht via
Raadhuisplein, Haltestraat en Vondellaan
naar het monument in het Vijverpark. Van
19.45 uur af tot 30 sekonden voor 20.00
uur zullen de kerkklokken luiden.
Van 20.00 uur af tot twee minuten daarna
zal op de herdenkingsplaats volkomen stilte
in acht worden genomen. Aan de burgerij
wordt verzocht deze stilte overal en alge-
meen te betrachten.
De weg naar de herdenkingsplaats zal te
voet en in volkomen stilzwijgen worden afge-
legd. Vlaggen en vaandels worden niet mee-
gevoerd. Het brengen van een eenvoudige
bloemenhulde op de plaats der herdenking
is toegestaan. De plechtigheid wordt afge-
sloten met koraalmuziek van de Zandvoort-
se Muziekkapel.
Van 18.00 uur tot zonsondergang zullen van
alle openbare gebouwen en parfikuliere wo-
ningen de vlaggen halfstok worden gehan-
gen. Reklamevlaggen en buitenlandse vlag-
gen behoren tijdelijk te worden binnenge-
haald. Het is gewenst dat op deze avond
gedurende de periodo van 19.30 uur tot
20.30 uur de eksploitatie in de horecabe-
drijven zodanig geschiedt, dat hieraan elk
vermakelijkheidsaspekt ontbreekt; dat de
buitenverlichting, zoals neon en lichtbak-
ken, is gedoofd, terwijl geen andere mu-
ziek ten gehore wordt gebracht dan die van
de officiële nederlandse radioprogramma's.

forse nederlaag voor zvm
in slotduel
tegen kampioen sdw

zandvoortse parochianen
namen afscheid
van kapelaan j. veldt
In een even stijlvolle als amusante af-
scheidsavond, trad kapelaan J. Veldt dlns-
dagavond 28 april j.l. voor de laatste maal
in het openbaar op! Vooreerst de Eucharis-
tievlering, die 's avonds In de parochiekerk
St. Agatha werd gehouden en waarin kape-
laan Veldt, geassisteerd door pastoor H.

de slotzin: 'Jan, hartstikke bedankt voor
alles'!
Een zichtbaar ontroerde kapelaan Veldt
sprak daarna een dankwoord, waarin hij zijn
priesterlijke taak benadrukte: het uitvoeren
van de opdracht van de Heer.

Zandvoortmeeuwen Is er niet in geslaagd
zich van de inzinking aan het eind van het
kompetitieseizoen te herstellen. Eergisteren
verloren de geel-blauwen op de grasmat
aan de Vondeilaan het slotduel tegen SDW
met 1—4. De kampioensploeg uit de hoofd-
stad bleek de kustbewoners in alle opzich-
ten de baas.

In het eerste half uur van de ontmoeting
zagen de spelers van de thuisklup kans
zich tegen het geroutineerde en enthousiast
spelende SDW te handhaven. Een enkele
keer slaagde de voorhoede van Zandv.m.
erin het eenzijdige aanvalspatroon van de
bezoekers te doorbreken en het spel in de
richting van het SDW-doel te verplaatsen.
In de tegenakties hadden Arend Stobbelaar
en Jan Keur een belangrijk aandeel en de
keeper van SDW moest een paar maal han-
delend optreden om hen het scoren te be-
letten. De uitvallen van de gastheren kón-
den de aanvalsdrift van de tegenstander
echter nauwelijks beteugelen. In de 35e mi-
nuut ontstond m het deelgebied van ZVM
een gevaarlijke situatie, die de verdediging
niet tijdig wist te bezweren. Met een hard
en zuiver schot opende SDW-er Hommel de
score voor zijn elftal, O—1.
Aan het eind van de eerste helft probeer-
den Keur en Bruijnzeel de partijen op ge-
lijke voet te brengen. Het kwam er niet
van.
Na de hervatting golfde het spel enige tijd
heen en weer met wisselende kansen voor
de thuisklup en de bezoekers. Maar na een
kwartier moest Zandv.m. het afleggen te-
gen het geroutineerde en technisch uitge-
kiende spel van de amsterdammers. In de
15e minuut flitste Van Diepen vrijwel onge-
hinderd langs de verdediging van de geel-
blauwen en bracht het tweede doelpunt op
zijn naam.
Even zag het er naar uit dat Zandv.m. er-
in zou slagen de krachten van SDW te bo-
dwingen. De aanvalsspits van de thuisklup
kreeg de bal op het middenterrein in be-
zit en dreef een wig in de achterhoede van
de amsterdammers. Gerard Koper rondde
de aanval af met een rechtlijnig schot ach-
ter de SDW-keeper, 1—2.
Direkt na de aftrap maakte SDW echter een
eind aan een verdere opmars van de gast-
heren. Na een bijzonder krachtig en fel
slot-offensief stortte de verdediging van
Zandv.m. in de laatste vijf minuten van de
wedstrijd volledig ineen. Drie minuten voor
het einde knalde Frenken het leer achter
een te laat reagerende Henk Bos en een
minuut voor de scheidsrechter het eindsig-
naai blies scoorde Geel het vierde doelpunt.

Het dames- en herenkoor zorgde voor een Toen was er geen tijd meer voor de bezoe-
Kaandorp, voorging. In deze viering werd de welluidend slot: Een 'toast' van Poppel. Een kers hun puntenvoorsprong op het ontmoe-

1 ~ ' " "" spektakulaire kantate, waarin de tekst gro- digde en uitgebluste Zandv.m. uit te brei-
tendeels werd gevormd door de suggestieve den.
woorden: 'Hoera, hij leve lang!' -- Voor de wedstrijd een aanvang nam mocht
Dit hopen wij allemaal! H.W. de kampioensploeg uit Amsterdam de feli-

liturgie van de 2e paasdag gebruikt.

In de stampvolle parochiekerk, waar behal-
ve een groot aantal parochianen, tevens Ie-
den van het gemeentebestuur en vertegen-
woordigers van de zandvoortse kerkgenoot-
schappen blijk van hun belangstelling ga-
ven, ging er van deze Eucharistieviering een
bijzondere bekoring uit, mede door de ont-
wapenende eenvoud van het kinderkoor, dat
o.l.v. mevr. W. van Hoof de nederlandse
teksten zong. Aan het eind van de viering
gaf kapelaan Veldt alle aanwezigen zijn
priesterlijke zegen.
Daarna volgde een 'bonte avond' in 'De
Krocht', waar ook al geen stoel onbezet
bleef. Ook hier zong het kinderkoor. Dit-
maal het openingslied.
Jeugdleden van de Zandvoortse Voetbalver-
enigmg TZB voerden een samenspraakje uit,
terwijl het zandvoortse 'Jongerenkoor' de
sfeer maar meteen op gijn bepaalde door
het leuke afscheidsliedje, waarvan het re-
frein luidde:

Hij is uit ons leven gegrepen,
Hij is uit ons leven gegaan.
Nu zitten wij hier met de brokken
Zal het met Timmer wel gaan?!

Kapelaan J. Timmer uit Amsterdam is de
opvlger van kapelaan Veldt, zoals men
weet. Hij heeft inmiddels sedert zondag j.l.
zijn funktie al opgevat.
Het laatste refrein klonk wel vergoelijkend:

Nu zitten wij hier met de brokken
Tóch zal het met Timmer wel gaan!

Meisjes van de St. Nicolaasschool voerden
een ondeugend sketchje pp, waarbij een der
dames zowaar een strip-tease uitvoerde!
(Maar ze hielden 't wel mooi en netjes!)
Het dames- en herenkoor (o.l.v. de heer
Stammeijer) leverde ook zijn bijdrage aan
deze avond. Het zong op uitstekende wijze
o.a, een fraai werk van Orlando di Lassus:
'Matona mia cara'.
De liturgische werkgroep speelde de 'visioe-
nen van Johannes' terug op kapelaan Veldt,
waarmee de groep een enorm sukses had., iVV'-'i
Er volgde toen een rij van sprekers: de hr.;'1" >• -A.
G. ter Veer, ds. Mataheru, een vertegen- '\ J** /
woordiger van de Lokale Raad van Kerken *-v /. . , . . , ... j ... . j . . . . .
en pastoor J. Kaandorp, die de verhouding Er 9aat de laatste weken bljna geen dag voorblj of dc zandvoortse vrijwillige brand-
tussen pastoor en kapelaan typeerde met weer bindt de strijd aan tegen duinbranden. Gisteren en eergisteren rukte de brand-

branden teisteren duingebied

Kantoor Zandvoort
GROTE KROCHT 38

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-1 en
van 2-5 uur; bovendien vrijdagavonds

tot 7 uur.

OPENBARE LES
VOLKSMUZIEKSCHOOL
Evenals voorgaande jaren zal de Volksmu-
ziekschool Zandvoort de winterkursus alge-
meen vormend muziekonderwijs afsluiten
met een openbare les o.l.v. direkteur C. S.
Proper. Aan de openbaar les zullen de eer-
stejaarsleerlingen, die de afd. A van de
kursus hebben doorlopen, deelnemen.
Een groep van gevorderde kursisten zal aan

~de avond muzikale medewerking verlenen.
De les wordt gehouden op woensdag 19
mei a.s. in het Gemeenschapshuis, aanvang
18.30 uur. Ouders van leerlingen en andere
belangstellenden zijn van harte welkom.

weer verscheidene keren uit om de vlammen in de kurkdroge beplanting te elimineren.
Zondagmiddag kwamen de vuurbestrijders in aktie tegen een brandje op het terrein

van de gemeentelijke kwekerij langs de spoorlijn Amsterdam—Zandvoort. Men slaag-

de erin het vuur in korte tijd te bedwingen. Gistermiddag raakte de begroeiing ten
zuiden van de spoorlijn nabij de Kennemer Golf & Country Club In brand en korte
tijd later schoten de vlammen hoog op in de duinen ten noorden van de spoorlijn in

de omgeving van de flats aan de Keesomstraat. De brandweer wist beide vuurhaar-
den spoedig te lokaliseren en te blussen. Het gevaar voor kleine en grote duinbran-

den blijft onder de huidige weersomstandigheden bijzonder groot en er wordt op het
publiek een dringend beroep gedaan alles in het werk te stellen brandgevaar te voor-
komen.

citaties van ZVM-voorzitter E. Paap in ont-
vangst nemen. Een geste, die bijzonder op
prijs werd gesteld.

Zandv.m. heeft het eerste kompetitieseizoen
in de hoofdklasse van de amateurs achter
de rug. Na een veelbelovend begin in de
eerste klasse A liepen de prestaties van het
elftal in de slotfase van het wedstrijdpro-
gramma terug. Vooral mentaal bleek men
met te zijn opgewassen tegen de tegenslag
in de laatste fase van de kompetitie. Het
uitvallen van aanvoerder Kramer leidde ten-
slotte tot een regelrecht dieptepunt. Zand-
vportmeeuwen kon deze pech eenvoudig
niet verwerken. In de komende maanden
h'eeft de eerste klasser alle gelegenheid de
lessen uit de eerste ronde in de hoofdklas-
se ter harte te nemen, de mentale en gees-
telijke konditie op de vijzelen en zich ver-
der intensief voor te bereiden op het ko-
mende kompetitieseizoen. Hier volgt ten-
slotte de eindstand van de kompetitie '70-
'71:

SDW
DCG
OVVO
Uithoorn
De Spartaan
AFC
Rood Wit A
ZVV
Zandv.m.
Hollandia
Alkm. Boys
Stormvogels

'ARTA' GRAFICI
EKSPOSEREN
IN DUYSTERGHAST

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
9
9
10
7
7
6
7
8
7
4
5

4
7
6
3
8
8
10
7
4
5
10
6

4
6
7
9
7
7
6
8
10
10
8

11

32
25
24
23
22
22
22
21
20
19
18
16

33-19
35-30
24-17
32-23
27-26
20-22
23-30
29-33
26-34
35-37
23-29
19-26

Tot en met 13 juni a.s. wordt in sociëteit
Duysterghast aan de zuid-boulevard een
kollektie litho's, lino's, etsen en houtgravu-
res geèksposeerd van leden van de interna-
tionale vereniging van vrienden van de gra-
fische kunst 'Arta'. Van deze kollektie ma-
ken werken van Metten Koonstra, Gerard
Verdijk, Sam Middleton, Kees Oxk en vele
andere bekende en onbekende grafici deel
uit. De tentoonstelling zal volgende week
zaterdag worden geopend door de heer G.
Loogman.
Voor niet-leden van de sociëteit is de eks-
positie elke zaterdag en zondag van 14.00-
16.00 uur toegankelijk via de achterzijde
van de sociëteit.

VOLKSTELLING
IN ZANDVOORT
NOG NIET ROND
De volkstelling in Zandvoort, welke ruim
twee maanden geleden van start ging, is
nog niet rond. Dit blijkt uit een mededeling
van de afdeling burgerzaken van de ge-
meentesekretarie. Men is nog steeds bezig
het ingevulde telmateriaal te sorteren en te
kompleteren. BIJ het verwerken van het ma-
teriaa! is gebleken dat nog een betrekkelijk
groot aantal ingezetenen van de gemeente
— hun aantal wordt niet genoemd — de
lijsten niet heeft ingevuld.
Burgerzaken heeft deze inwoners verzocht
de vragenlijsten alsnog ingevuld toe te zen-
den of de lijsten op het bureau van burger-
zaken te komen invullen. Volgens burgerza-
ken hebben velen positief op de oproep ge-
reageerd. Op 1 juni a.s. wil men het tel-
materiaal naar het Centraal Bureau voor de
Statistiek in Den Haag sturen.

JAARVERSLAG
EKSPLOITATIE
GEMEENSCHAPSHUIS
Het bezettingspercentage van de zalen van
het Gemeenschapshuis is vorig jaar op-
nieuw teruggelopen: van 39% m '69 naar
37% in '70. Dit blijkt uit het vorige week
verschenen jaarverslag van het stichtingsbe-
stuur van het Gemeenschapshuis.
Toch ziet het bestuur de toekomst met enig
optimisme tegemoet. In het eerste kwartaal
van dit jaar vertoonde de bezettingsgraad
een verbetering en men verwacht dat deze
zich in de komende maanden zal voortzet-
ten.
Het eksploitatieverlies was vorig jaar min-
der hoog dan in '69. Dit was voornamelijk
te danken aan een lichte stijging van het
aantal incidentele aanvragen voor zaalhuur.
De post 'weekhuren' bleef nagenoeg gelijk
aan die van '69 in verband met de tijde-
lijke vestiging van de gemeentelijke sociale
dient. In het jaarverslag wordt de totstand-
kpmmg van een aantal onderhoudsvoorzie-
ningen gememoreerd. Het bestuur deelt
verder mee dat de piano dringend aan ver-
nieuwing toe is.



DREES JR., ZORGDE
VOOR UITSCHIETER
IN STEMBUS
Bij de vorige week gehouden Kamerverkie-
zingen hebben de zandvoortse stembusgan-
gers voor een uitschieter gezorgd. 11.4%
stemde op Drees Jr. en dat betekende ruim
het dubbela van het landelijk stembusper-
centage van DS '70 dat ongeveer 5.3% be-
droeg. Van de 8264 kiezers — opkomstper-
centage 77.8% — bepaalden 939 hun keu-
zo op deze nieuwe partij. Een mlsschjen wat
onaardige maar toch wel opmerkelijke pa-
rallel: toen de boeren in 1966 voor de eer-
ste keer aan de Statenverkiezingen deelna-
men behaalden zij in Zandvoort 995 stern-
men. Nieuwe partijen rechts van het een-
trum schijnen bij de inwoners van Zand-
voort aan te slaan.
De telg uit de Drees-dynastle was in Zand-
voort niet alleen de grote maar ook de eni-
ge winnaar. Alle andere partijen [eden ver-
Hes of handhaafden zich. In vergelijking met
de Statenverkiezingen van vorig jaar k re-
gen de liberalen de grootste klap. Van 29.2
% in '70 gingen zij terug naar 23.9%. Het
landelijk sukses van de pvda bleef In Zand-
voort uit. De socialisten verloren in verge-
lijking met de Statenverkiezingen en daal-
den van 27.8% naar 24.9%, De chu zag
2.7% van zijn aanhang slinken. De kvp en
arp handhaafden zich op het niveau van de
Statenverkiezingen van verleden jaar. Maar
in vergelijking met de Kamerverkiezingen
van 1967 verloren de konfesslonelen tesa-
men 5.2%. Ook In Zandvoort zet de dekon-
fessionaliserlng zich, zij het aarzelend,
door:
D'66 verloor t.a.v. de Statenverkiezingen
van vorig jaar 2.4%. De ppr ging van 0.7
% naar 0.8%. Een stijging die voor deze
partij weinig zoden aan de dijk zette.
Zandvoort loopt dus niet erg warm voor de
progressieve konsentratie en het Is niet uit-
gesloten dat hierbij plaatselijke faktoren
een rol spelen. De reeds eerder gekonsta-
teerde voorkeur bij een deel van het kiezers-
korps voor de rechtervleugel in de politiek
en da zich aftekenende vernieuwing In de
zandvoortse pvda-top. Een vernieuwing die

sommige oudere socialisten niet welgeval-
lig Is.
Van beide situaties heeft DS'70 In de bad-
plaats profijt getrokken. Een aantal liberale,
konfessionele en socialistische kiezers von-
den elkaar In het Dreeshuls.
De soberheid welke DS'70 voorstaat
spreekt hen aan. En dat geldt waarschijn-
lijk niet alleen de matiging van de over-
heidsuitgaven en de vermindering van de
belastingdruk, maar ook de maatschappelij-
ke en kulturele ontwikkeling. Het gaat velen
te hard en zij hebben het gevoel dat het
uit de hand gaat lopen.
Tenzij Drees Jr. zijn aanhang in de komen-
de regeringsperiode niet afschrikt kan deze
Benjamin in de politiek bij de gemeente-
raadsverkiezingen van '74 rekenen op twee
zetels in de zandvoortse raad.

ZO STEMDE ZANDVOORT

TENNIS CLUB ZANDVOORT
Uitslagen zaterdag, distriktskompetltie:
Heren:

Zandvoort l — ABC l 4—0
Zandvoort II — ABC II 4—0
Bloemendaal II — Zandvoort III 4 — O

Gemengd:
ABC l — Zandvoort l 0—4

Uitslagen van de zondag j.l. gespeelde kom-
petitiewedstrijden:

Zandvoort l — ULTC II 5—3
Zandvoort II — Heiloo l 5 — 3
Popeye III — Zandvoort III 8 — O
Hilversum VI — Zandvoort IV 2 — 6
Forescate IV — Zandvoort V 6 — 2

Zondag jeugdkompetitie:
Zandvoort — Noorderlicht l 6 — 1

Opkomst
kvp
pvda
vvd
arp
chu
d'66
cpn
psp
ppr
br
ds'70
sgp
bp
gpv
v. velsen
dem. 2000
bej. en arb.
kab.
ged. 18-65+
bej. ned.
nw. rooms
bej. a. b.
midd.
land. bej.
ned. app.
overigen

Kamer

perc.
77.8
10.6
24.9
23.9
4.4
5.2
8.5
2 8
1.3
0.8
0.1

11.4
0.1
0.6
0.6
0.0
0.2
0.2
0.4
0.0
0.4
0.2
0.2
2.4
0.1
0.7
—

1971
stem-
men
8.264

870
2.046
T.968

358
430
698
231
106
68

4
939

8
53
51
2

14
17
30

2
36
12
15

193
9

60
—

Staten
1970
perc.
66.1
10.7
27.8
29.2
4.6
7.9

10.9
3.4
1.8
0.7
0.7
0.0
0.2
1.4
0.2

Kamer
1967
perc.
91.2
12.4
26.8
26.1
6.2
6.9
7.5
2.9
2.8
0.0
0.0
0.0
0.3
5.1
0.2

— — 0.5 2.8

Programma distriktskompetltie
zaterdag 8 mei a.s.:
Heren:

Brederode l — Zandvoort l
Zandvoort II — Velsen l
Heemstede l — Zandvoort III

Gemengd:
Zandvoort l — Gieteling l

Kompetitieprogramma zondag 9 mei a.s.:
Festina l — Zandvoort l
Zandvoort II — Joy Mozaïek V
Inside l — Zandvoort llf
Zandvoort IV — De Munnik II
DSS l — Zandvoort V

Zondag-jeugd:
Zandvoort — Martinus

Voor de landelijke zondagkompetitie is de
eerste helft achter de rug. Zandvoort l en
Zandvoort II staan in hun afdelingen boven-
aan. Er zijn mogelijkheden voor beide
teams om kampioen te worden. Een promo-
tie naar de overgangsklasse B is niet uit-
gesloten. Het zou een prachtig jubileum-ge-
schenk zijn voor de Tennisklub Zandvoort,
welke dit jaar 20 jaar bestaat.

VEEL DOELPUNTEN IN
ZAALVOETBAL-KOMPETITIE
De vierde avond van de zaalvoetbalkompe-
titie heeft een groot aantal doelpunten op-
geleverd, Maar liefst 33 maal werd er raak
geschoten en het publiek, dat geleidelijk
talrijker wordt, heeft Weer van vier boeien-
de wedstrijden kunnen genieten.
In de kompetitie-stand kwam danig veran-
dering. Van de drie nog ongeslagen teams
viel Sporting Club door een 5—2 nederlaag
tegen Sportschool Buchel voorlopig af.
Duysterghast bleef door een 4—3 overwin-
ning op de overigen verrassend goed spe-
lende handbalploeg mede aan de kop. Ook
Colpitt bleef door een 7—3 zege op Sport-
ting Club goed volgen. De strijd om de on-
derste plaats werd door Drommel met 5—4
van Sandevoerde gewonnen. De stand luidt
nu:
Buchel
Duysterghast
Colpitt
Sporting Club l
Handbal
Drommel
Sporting Club II
Sandevoerde

A.s. donderdag gaat ook het team van
de Zandvoortse Politie aan de kompetitie
deelnemen. Het programma luidt dan:

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
1
0
0

1
1
0
1
0
0
1
0

0
0
1
1
2
3
3
4

7
7
6
5
4
2
1
0

15- 6
16- 8
21-11
14- 8
17- 4
9-22
9-21
9-20

.
Sportino Club II — Handbal
Duysterghast — Sandevoerde
Drommel — Politie
Sporting Club l — Colpitt
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslag zaterdag 1 mei:

SVJ 2 — Zandv.m. 2
Uitslagen zondag 2 mei:

Zandv.m. — SDW
Zandv.m. 2 — ZVV 2
SDW 3 — Zandv.m. 3
Zandv.m. 5 — Hillegom 3
Ripperda 3 — Zandv.m. 6
v. Nispen 3 — Zandv.m. 7
Zandv.m. 10 — Stormvogels 8
SHS 4- Zandv.m. 1 1

A-junioren:
Zandv.m. 1 — SVY 1

GIRAUDI GIRAUDI

neem een mini ijstaartje
in huis f 3,75 4 pers.
Past in elk vriesvak en is enige tijd houdbaar.

GIRAUDI GIRAUDI

Vakature Gemeentepolitie Zandvoort
Voor een vrouwelijke kracht bestaat de gelegen-
heid gedurende de zomermaanden te worden aan-
gesteld als

assistente
bij de POLITIE ZANDVOORT
tegen een bruto maandsalaris van ƒ 522,—.
Betrokkene zal worden belast met het toezicht op
de kinderen die op het strand verdwaald zijn en
tijdelijk op de politiepost worden ondergebracht.
De aanstelling geschiedt voor de Pinksterdagen
en de maanden juni, juli en augustus.
Sollicitaties — gericht aan de burgemeester van
Zandvoort — dienen te worden gezonden aan de
hoofdinspekteur van gemeentepolitie te Zandvoort.

Ruim, snel, zuinig. Goed toegankelijke
laadruimte met een inhoud van 1,60 m}.

.Echt Simca. En ons bedrijf geeft u
uitzonderlijk goede service. Belt u ons eens
voor een proefrit.

iLiimJbMv

SERVICESTATION BÉ

STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102
Zandvoort, Telef. 025074565

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORT U N A"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet i
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R IEUS, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

O
Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

J. F. ZWERVER,
arts

VAKANTIE tot 17 mei.
Waarn.: dr. Anderson, dr.
Drenth en dr. FJieringa.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of 1 K f 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt l

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

A u t o r i j s c h o o l
B E R T H O O G E N D IJ K
Acht jaar ervaring als rij-
mstrukteur.

Er wordt les gegeven in een
nieuwe Datsun 1200.
De les-prijs is ƒ 12,50 p.u.
f keer per veertien dagen
theorieles.
Diegene, die zich vóór
31 mei a.s. aanmeldt als

Verkoopster gevr. J. Kroon,
Haltestr. 55, Zandvoort.
Te koop: VW 1300 met
schuifdak, b.j. '70, kleur:
wit. Te bez. bur. van politie
Zandvoort op 1, 3 en 4 mei
|971.

Te koop: Draion bankstel
met losse kussens, ƒ 175,-;
5 eetk. stoelen, klassiek mo-
del, ƒ 100,-; parkietenkooi +
parkiet, ƒ25,-. Tel. 4021.

Te huur: zomerhuis met ver-
warming, tot 1 sept. ƒ 350,-
p.mnd., van 1 sept-. ƒ 175,-
Telefoon 2416.

Te huur: 2 kamers voor 2
a 3 mnd., douche en gebr.
van keuk. Liefst 2 meisjes
of jong echtp. Tel. 2456.

Garage te huur, evt. opslag
voor ± 5 mnd. Tel. 2456.

Vakantie WONINGRUIL
Aangeb.: vrije woning met
5 a 6 slp.k., dicht bij bos
en natuurbad. Gevr.: woning
bij zee met 6 slp.k. Periode
3-17 juli. H. J. Horstman,
Pr. Beatrixlaan 31, Dieren,
tel. 08330-6429.

Te koop: studie-piano. H.
v.d. Meer, Lorentzstr. 204.

A.s. donderdag
naar bollenvelden
en Keukenhof
Vertrek 13.00 uur.
Aanmelden: Grote Krocht 18, tel. 2560

PA1JO-

HELPEN
l

te koop
< op goede stand, omg. Wilhelminaweg, HOEKHUIS
op eigen grond (ca. 400 m2), bev. ruime zitk.,
keuken, hal, schuur, c.v., warmwaterinstall. 3 slp.-
kmrs.. badk., zolder (vlizotrap), uitst. buitenon-
derhoud. Vraagprijs / 80.000,—.
Makelaar o.g. J. BOOGAARD, telefoon 2210.

G E V R A A G D :

werkster of 65+
voor de ochtenduren in café-restaurant R l C H E.

Tel. na 18.00 uur: 2312.

BIEDT ZICH AAN:

zelfstandig werkende kok
(geschoold), voor seizoenwerkzaamheden vanaf
18.00 uur. Van Galenstraat 8, Zandvoort.

UITSLAGEN P.V. PLEINES
De uitslagen van de jongste wedvlucht van
P.V. Pleines luiden als volgt:
H. Lansdorp: 1, 2, 11, 17, 18, 24, 40; Jb.
Koper: 3, 13, 14, 26. 27. 38, 39; C. van
Egmond: 4. 9, 31; L. Bol: 5, 10. 15, 19,
33, 34; P. Dannenburg: 6, 7, 22, 25, 35;
J. Fransen: 8; J. Koper & Zn.: 12, 16, 28;
P. Koper: 20; K. Driehuizen: 21; T. Buis:
23; W. Driehuizen: 29, 30; P. Peters: 32;
J. Swart: 36 en W. Terol: 37.
De wedvlucht werd gehouden vanaf Strom-
beek over een afstand van 165 km. Gelost
om 8.15 uur, arriveerde de eerste duif om
10.42.32 uur.

FAMILIEBERICHTEN

19.45 u.
20.35 u.
21.25 u.
22.15 u.

2 — 2

1 — 4
0 — 1
1 — l
0 — 3
3 — l •
2 — O
1 — 1
9—1

1 — 3

Op 12 mei a.s. hopen onze ouders
en grootouders

Jaap Koper
en

Sijtje Koper-Paap

de dag te herdenken dat zij 50 jaar
in de echt zijn verbonden.
Dat zij nog lang gespaard mogen
blijven.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Zandvoort, mei 1971
Gonst. Huygensstraat 10

Op 4 mei 1971 hopen onze ouders,
groot- en overgrootouders

Arend van Zanten
en

Maria van Zanten-Bakhulzen

de dag te herdenken waarop zij voor
50 jaar in -het huwelijk traden.
Dat zij nog lang voor ons gespaard
mogen blijven, is ons aller wens.

Hun dankbare
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Zandvoort, mei 1971
Hogeweg 18

Dankbetuiging
In verband met de opheffing van 'Maison
Elegance', zou ik de jarenlange prettige sa-
menwerking, welke ik met mijn "kliënten
mocht hebben, niet willen beëindigen zonder
U hartelijk te danken voor het door U in
mij gestelde vertrouwen.

Mevrouw J. Vos

Met grote blijdschap geven wij alsnog ken-
nis van het huwelijk van onze zoon Robert
Jan Wind met nu onze lieve dochter Ineke
van der Storm.

J. Wind en C. W. F. Wind-Roos

Wegens vertrek naar het buitenland groet
ik via deze weg alle vrienden en bekenden.
In het bijzonder dr. Drenth.

Marijke van Sluisdam
Zandvoort. Van Leeuwenhoekstraat 5

P.V.D.A.
openbare ledenvergadering

vrijdagavond 7 mei, 's avonds 8 uur.
Gemeenschapshuis.

Albert Heijn nv
Voor onze Supermart, Grote Krocht
9 te Zandvoort vragen wij:

(leerling) slagers
excl. vakdiploma

De bedrijfsleider van bovengenoemde
Supermart, de heer T. Baars, (Tel.
02507-2657), vertelt u gaarne alle
bijzonderheden over deze funktie.

Ifôfl in alle filialen van
e DIRKEN PEN BROEK

W«€|l| ëri JAC; HERMANS
leerling, betaalt de eerste
S lessen geen ƒ 12,50, maar
ƒ 10,- per uur.

Aanmeldingsadressen:
Van Lennepweg 20/2
Tollensstr. 35, tel. 2134
K. v. Manderstr. 91, Haar-
lem, tel. 023-325713.

Mevrouw van Duyn, v. Len-
nepweg ?, wilt U kontakt
opnemen met mevr. Schram
Hondentrimster. Tel. 4999.
Meisje (23) met verkoop-
erv., zoekt werk dat goed
betaald. Br. ond. nr. 3101
bur. Zandv. Courant.
AUTOBOX te huur gevr. v.
permanent. Tel. 2921.
Meisje gevr. voor keuken en
verkoop van mei tot okt.
Strandpaviljoen 6. tel. 2738
V e r h u i s d :
H. v.d. Pol, van Brederode-
straat 104 naar Marnix van
St. Aldegondestr. 5a.
In pacht aangeb.: patat-fri-
tes kiosk in Zandv., geheel
bedrijfsklaar. Tel. 4648.

Te koop: handnaaimachine
met kap, ƒ 20,-. Brederode-
straat 25, tel. 2318.
Werkster gevr. ƒ 4,50 p.u.,
1 x p.w. Brederodestr. 25,
telefoon 2318.

cimoN
de frisdrank die
U beslist eens moet
proberen.
Lekker fris en.,.
bereid met echt zuiver
bronwater, dus oezond

„GARDENA"
GEMBERJAM

Ie SOORT, dus met hele stukjes gember.
Die vindt U lekker!

79

WGOULASH-
OfRAGOUW

twee superieure kwaliteiten
waardoor UNOX beroemd is!

ZOUTE DROP
daarblijftUvaneten.endatkan!

Kom maar halen dezeweek!

BAAI
half POND 00

GJÜNESTARIARE
een gezonde honden-maaltijd

van zuiver vlees,
daar blijven ze sterk en lenig bij!

2PAKKEN! mm
m: I.



71e jaargang no. 32 — Verschijnt dinsdags en vrijdagsvr|Jdags \ ^. . . 'TV/Op*" * l

ZANDVOORTSE CO
VRIJDAG 7 MEI 1971

redaktle en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bi) de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

logos en release
vragen de raad medewerking
voor sleep-in projekt
Logos heeft samen met -Release Haarlem
een projekt uitgewerkt voor een opvangcen-
trum voor jeugdtoeristen In de badplaats
voor de a.s. zomermaanden. In dit opvang-
centrum zouden jeugdige toeristen, die niet
over voldoende geldmiddelen beschikken, te-
gen een geringe vergoeding kunnen over-
nachten. De opzet van het projekt is geba-
seerd op de resultaten van andere slaapge-
legenheden die vorig jaar In Haarlem en
Amsterdam goed hebben gefunktioneerd.

Voor de verwezenlijking van het opvangcen-
trum vragen de initiatiefnemers de instem-
ming van de zandvoortse gemeenteraad met
het verzoek om voor het projekt de nodige
geldmiddelen ter beschikking te stellen. Het
verzoek behelst een geldlening voor de outh
lage van het projekt ad. ƒ 5484 en de dek-
king van het geraamde begrotingstekort van
ƒ 2708, alsmede een garantie voor een even
tueel ekstra tekort.
Het ligt in de bedoeling van de organisato-
ren het opvangcentrum op 1 juni a.s. te
openen. In verband met de korte tijd die
nog rest stellen Logos en Release de afge-
vaardigden voor de aanvraag in de raads-
vergadering van 11 mei a.s. zonder uitstel
te behandelen en een beslissing te nemen.
Dat de plannen voor een opvangcentrum
niet eerder zijn ingediend,.wordt mede ver-
oprzaakt door het uitblijven van een pré-ad-
vies van het gemeentebestuur inzake het
jeugdtoerisme, aldus de initiatiefnemers.

ADHESIE VAN POLITIE EN VW
De raadsleden hebben van Lpgos_en Relea-
se een uitvoerige uiteenzetting van opzet,
organisatie en financiering van het projekt
•ontvangen. Hieruit blijkt dat zij het plan
terdege hebben voorbereid en met de di-
versp instanties de nodige kontakten heb-
ben gelegd. De politie heeft zich, in de per-
soon van adjudant Sandbergen, akkoord
verklaard met het opvangcentrum, mits dit
langs legale weg zou geschieden. De vvv
is bereid jeugdige - toeristen, zonder
voldoende geldmiddelen voor een verblijf in
officiële logiesgelegenheden, naar het op-
vangcentrum te verwijzen.

MEDISCHE EN SOCIALE BEGELEIDING
De zandvoortse arts G. Mol heeft toege-
zegd de medische begeleiding te verzorgen
«n op bepaalde tijden in het opvangcen-
trum spreekuur te houden. Van de zijde van
de GG en GD te Haarlem is positief ge-
reageerd op een verzoek bij eventuele nood-
gevallen voor een ambulance te zorgen. De
NSVH zal kosteloos een kondoom-automaat
en een automaat met de pil ter beschik-
Iking stellen.
Dealers van drugs zullen uit het opvangcen-
trum worden geweerd en men zal trachten
liet gebruik zoveel mogelijk te beperken en
te begeleiden.
Voor de permanente begeleiding van de
jeugdtoeristen in het opvangcentrum zullen
mensen met de nodige ervaring op het ge-
bied-van het jeugdwerk worden aangetrok-
ken. Gedurende de tijd dat het opvangcen-
trum draait zullen twee stafleden aanwezig
zijn, Voor de kontakten tussen het projekt
en de diverse officiële instanties zal een ko-
ordinator optreden.
Als mocht blijken dat de bezoekersaantal-

TWEE DENKWERELDEN
De engelse schrijver Kipling konstateerde
lang geleden een kloof tussen de denkwe-
relden van het westen en het oosten en hij
meende dat die kloof nooit kon worden over-
brugd. Maar op dit moment behoef je heus
niet zo ver van huls te gaan om te worden
gekonfronteerd met volkomen van elkaar
verschillende en gescheiden denkwerelden.
Het voorstel van b en w om een algeheel

•slaapverbod op de openbare weg In te stel-
Hen en het plan van Logos en Release voor
i een opvangcentrum voor jeugdige toeristen
lis hiervan een markant voorbeeld,
l Het kollege denkt uitsluitend in negatieve
:rln over de openluchtslapers, terwijl groe-
ipen als Logos en Release proberen een po-
•sltleve bijdrage te leveren om deze vorm
wan toerisme op te vangen en te begelel-
• den. In de denktrant van b en w behoren
'vakantiegangers, die In de zomermaanden
l het oor te ruste leggen op de openbare
\weg, niet tot de kategorle bezoekers die
iwij-hler graag ontvangen. De openluchtsla-
ipers zijn aanstootgevend" voor passanten,
:scheppen een rommelige situatie In het
idorpsbeeld en verstoren de keurige indruk
idle de gemeente op de wél erkende gasten
tmoet maken. Kortom: In de ogen van het
Ikollege Is de jeugdtoerlst een ongewenste
'vreemdeling, waarvoor het geen andere
(boodschap heeft dan hem het knappen van
een uiltje In de openlucht te verbieden.
Want over het kreëren van alternatieve mo-
gelijkheden voor nachtlogles, zwijgen b en
w in alle talen.
Over die mogelijkheden reppen Logos en
Release In hun sleep-ln projekt juist wel en
zij bieden de raad van de gemeente Zand-
-voort een goed doordacht en uitgewerkt
;plan aan. Laten we hopen dat de denkwe-
ireld van de afgevaardigden minder star en
• eenzijdig Is dan die van b en w en dat zij
f het door Logos en Release ontwikkelde
•sleep-ln projekt met belde handen zullen
-aanpakken.

len afwijken van de prognoses van 4000
overnachtingen gedurende juni, juli en au-
gustus zal het aantal stafleden worden aan-
gevuld. Dit zal geschieden door vrijwilligers
van Logos en Release Haarlem. Ook de
schoonmaakdiensten en de onderhoudsploeg
zullen uit vrijwilligers en stafleden bestaan.
Alleen de vaste stafleden zijn full-time be-
taalde krachten en krijgen een vergoeding
van / 1000 bruto in de maand. Deze hono-
rering is-gelijk aan die van Amsterdam voor
stafleden in de opvangcentra.

OPENINGSTIJDEN SLEEP-IN
Logos en Release schatten de leeftijd van
de bezoekers van het projekt in het alge-
meen tussen de 14 en 30 jaar. De bezoe-
kers zullen overdag geen gebruik maken
van het projekt, in tegenstelling tot Amster-
dam waar een deel van de jeugdtoeristen
de gehele dag in het gebouw bleven. De
organisatoren hebben besloten het gebouw
overdag te sluiten, behalve bij zeer slechte
weersomstandigheden. Deze sluiting geeft
de stafleden mogelijkheid tot rusten, dit
was namelijk een probleem bij de amster-
damse projekten waar de stafleden overver-
moeid raakten.
's Avonds zal het gebouw om zeven uur
open gaan en kunnen de toeristen over de
ontspanningsruimten beschikken, 's Morgens
om elf uur wordt het pand gesloten. In Am-
sterdam was het gemiddeld verblijf van de
toeristen drie dagen, dit zal in Zandvoort
waarschijnlijk iets hoger liggen.
Er zal een bepaalde sociale kontrole moe-
ten zijn omdat er gebleken is dat bij ge-
brek hieraan diefstal en vernielingen voor
kunnen komen. Er zullen instruktiedagen
moeten zijn voor de stafleden om hen op
dit gebied inzicht te geven. Ernstige ziek-
ten en/of besmettelijke ziekten kwamen in
de amsterdamse projekten weinig of niet
voor, wel bleken keel- en kiespijn en ver-
koudheid vaak op te treden.

welgelegen

sleep-in?
Logos en Release willen het opvang-
centrum voor jeugdtoeristen onder-
brengen In het leegstaande en voor
afbraak bestemde hotel Welgelegen
aan de Hogeweg.
Daar het gebouw Inmiddels van eige-
naar Is veranderd zijn de lopende on-
derhandelingen nog niet afgerond.
Wanneer alles' naar wens verloopt
zullen in het sousterraln douches en
wasgelegenheden — meisjes en jon-
gens gescheiden — worden aange-
legd. Het gebouw zal van verlichting
worden voorzien en er komt een rio-
lerlng. De inventaris zal verder be-
staan uit autobanken, door een slo-
per beschikbaar gesteld, schulmrub-
bermatrassen, geluidsinstallatie en
enkele meubelen. Het meubilair zal
o.a. worden gebruikt voor de Inrlch-
ting van de dokterskamer, waar dr.
Mol zijn spreekuur voor de sleep-in
jongeren zal houden.

FINANCIERING OPVANGCENTRUM
Zoals reeds meegedeeld wordt het tekort
op de eksploitatie door beide organisaties
op ƒ 2.708 geschot. Zij verwachten een op-
brengst van ƒ 10.000 uit de inkomsten van
de plm. 4000 overnachtingen a ƒ 2,50 per
nacht. De onkosten van het projekt — sani-
taire outillage, slaapplaatsen, water, licht,
andere voorzieningen plus de personeels-
kosten worden begroot op ƒ 12.708. Wan-
neer de gemeenteraad op 11 mei a.s. de
gevraagde financiële medewerking verleent,
verzoekt Logos de gelden uit te keren aan
Release Haarlem, daar deze instelling, in
tegenstelling tot Logos, een officieel erken-
de organisatie is welke rechtspersoonlijk-
heid bezit.

ZOV UITVOERING
VAN LEHARS
LUSTIGE WITWE

Zondagavond gaf de Zandvoortse Operette-
vereniging voor een vrijwel geheel bezette
zaal van de Haarlemse stadsschouwburg
een uitvoering van 'Die lustige Witwe' van
Franz Lehar.
Voor de vertolking van een der hoofdrollen
in deze nog altijd populaire operette had
men een beroep gedaan op de geroutineer-
de Simon van Os, die zowel als akteur en
als zanger volkomen aan de gestelde ver-
wachtingen voldeed. Van de vaste bezet-
ting van het gezelschap noemen wij Martha
Koper en Tineke Krieger, die uitstekend par-
tij gaven.
Naast de solistische prestaties mogen die
van het koor, de muzikale begeleiding van
het orkest en van het ballet zeker niet on-
vermeld blijven. Zij bleken bijzonder goed
op elkaar ingespeeld en er deden zich dan
ook geen hinderlijke kortsluitingen voor tus-
sen de afzonderlijke groepen van het en-
semble.
Na een ovationeel applaus van de zaal aan
het slot van de voorstelling deelde voorzit-
ter W. van der Moolen mee, dat er plan-
nen bestaan om de opvoering van 'lm Weis-
sen Rôssl' in studie te nemen. Een medede-
ling, die de handen van de operetteliefheb-
bers opnieuw op elkaar bracht.

b en w willen slaapverbod
voor de openbare weg
Het dagelijks oestuur van de gemeente
Zandvoort -erwacht dat het slapen op de
openbare weg in de badplaats 'hand over
hand zal toenemen, Indien hier niets tegen
vjordt ondernomen'. Daarom stellen b en w
In de raadsvergadering van dinsdag 11 mei
a.s. voor een algeheel slaapverbod in het
leven te roepen en dit op te nemen In de
Algemene Politie Verordening van de ge-
meente. ,

/
Naar het aardeeKvan 't kollege is het, om
de maatschappij goed te laten funktioneren,
nodig diverse tegen elkaar botsende belan-
gen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen en
hierbij prioriteiten te stellen. Volgens b en
w hangt het veelal voor een belangrijk deel
van de maatschappij-visie die men heeft af,
of aan het ene belang een grotere waarde
moet worden gehecht dan aan het andere.
'In onze visie', aldus het kollege, 'slaat de
balans door naar de belangen van de zand-
voortse ingezetenen, alsmede de badgasten
en niet naar die van de slapers'.
Door het slapen op gedeelten van de open-
bare weg, zoals b.v. de trottoirs, worden
de belangen van de voetgangers aangetast,
stellen b en w. Ook kan het slapen op de
openbare weg aanstootgevend zijn voor be-
woners en badgasten in de ogen van het
kollege. Bovendien ontbreken bij de plaat-

DUINLANDSCHAP
PUBLICEERDE
JAARVERSLAG
In het deze week verschenen jaaroverzicht
van de stichting Bescherming Duinland-
schap wordt het overlijden op 27 mei van
het vorig jaar van de oprichter en grote
stuwkracht van dulnlandschap, de heer H.
G. Gerke, gememoreerd. Zandvoort, aldus
het stichtingsbestuur, is deze voorvechter
voor het bewaren van ons natuurschoon veel
dank verschuldigd.

In het verslag wordt tevens melding ge-
maakt van het in 1970 overleden rnedebe-
stuurslid, do heer E. J. Poster. Hij heeft
vanaf de oprichting enthousiast meege-
werkt aan de doelstellingen van de stich-
ting, aldus het bestuur.
In het overzicht worden drie projekten ver-
meld die in het afgelopen Europees jaar
voor de natuurbescherming voor duinland-
schap aan de orde zijn geweest: het plan
Kennemerweg, De Ranitzweg door de wa-
terleidingduinert en het plan Zeereep-noord
6, het zgn. pierplan. .r*-
Wat de laatste twee projekten betreft kan
de stichting met voldoening vaststellen dat
ze geen genade hebben kunnen vinden in
de ogen van het provinciaal bestuur. De
bezwaren van de stichting tegen het plan
Kennemerweg, de bebouwing van een fraai
duinterrein tussen Herman Heijermansweg
en Kennemerweg, werden helaas door Ged.
Staten verworpen. Met deze onbevredigen-
de en definitieve uitspraak is het projekt
van ons programma verdwenen, schrijft het
stichtingsbestuur.
In verband met hun drukke werkzaamheden
hebben voorzitter en sekretaris, de heren
K. C. van der Mije Pzn. en mr. Th. M. Snij-
ders, hun funkties neergelegd. In laatstge-
noemde vakature is inmiddels voorzien. Het
voormalige gemeenteraadslid, ir. F. M. M.
Dukkers, heeft zich bereid verklaard als se-
kretaris van de stichting op te treden.

RUIM ƒ 1300
VOOR SIMAVI
IN ZANDVOORT
De vorige maand in Zandvoort gehouden
Simavi-kollekte heeft f 1.327,20 opgebracht.
De afd, Zandvoort van het nationale Sima-
vi-komité brengt gevers en kollekanten har-
telijk dank voor hun medewerking aan het
welslagen van de inzamelingsaktie.

sen, waar geslapen wordt, de nodige sani-
taire voorzieningen, hetgeen uit een oog-
punt van hygiëne grote bezwaren oplevert.
Afgezien van dit alles, vervolgen b en w,
ontstaat er een rommelige situatie in het
centrum van het dorp als het slapen pnbe-
perkt toegelaten blijft. Verder menen zij dat
aan het slapen op de openbare weg nu
een halt moet worden toegeroepen, 'mede
in verband met het feit, dat het zonder
meer noodzakelijk is, dat Zandvoort als re-
kreatieplaats tegenover de badplaatsen een
nette indruk maakt'.
Uit het vervolg van de toelichting blijkt dat
het slaapverbod van de gemeente Amster-
dam voor Damplein en omgeving het kolle-
ge niet ver genoeg gaat. In de amsterdam-
se verordening mag men overal liggen sla-
pen, behalve op die wegen waar dit door
het gemeentebestuur verboden is.
Hoewel ongetwijfeld het slapen op straat
op de ene plaats in de gemeente meer aan-
stoot geeft dan op een andere plaats, me-
nen b en w dat het gewenst is het slapen
op alle openbare wegen in Zandvoort in
principe te verbieden. De politie zal uiter-
aard een voorzichtig beleid toepassen bij
het hanteren van de bepalingen der APV.
Een strikte en ongenuanceerde toepassing
van alle artikelen zou in vele gevallen door
de burgerij als onredelijk optreden van de
overheid worden gevoeld, aldus het kollege.
Wat de konsekwenties van het slaapverbod
betreft: er zullen zeker jongelui slapend
worden aangetroffen op plaatsen, waar dit
zo weinig aanstootgevend is dat de politie
zal volstaan met hen daar te verwijderen.
Daarbij dient te worden bedacht dat het
begrip 'openbare weg' in de zandvoortse
APV heel wat meer omvat dan alleen rij-
banen en trottoirs.
Een slaapverbod moet volgens b en w dan
ook hoofdzakelijk worden gezien als een
mogelijkheid om tegen ongewenste toestan-
den te kunnen optreden.
De door het kollege geredigeerde tekst van
het voorgestelde slaapverbod in de APV
luidt als volgt:
'Het is verboden de openbare weg als
slaapplaats te gebruiken'.
'Onder openbare wegen worden in deze ver-
ordening verstaan wegen -— met de bij die
wegen behorende bermen en zijkanten —
trottoirs, stoepen, galerijen, portieken, pas-
sages, stegen, pleinen, wandelplaatsen,
open plaatsen of sloppen binnen de ge-
meente, die, zij het ook met enige beper-
king, b.v. tegen betaling, voor een ieder toe-
gankelijk zijn'.

NIEUWE DIENSTREGELING
NZH GELDT VOOR EEN JAAR
De nieuwe dienstregeling van de NZH, die
op 2 mei is ingegaan, zal een jaar geldig
blijven, onder voorbehoud van tussentijdse
aanpassing aan de vervoersbehoeften. Dat
betekent niet dat alle bussen het hele jaar
door op hetzelfde schema zullen rijden. De
typische strand- en seizoendiensten zullen
maar een gedeelte van het jaar uitgevoerd
worden. Deze diensten zijn in de nieuwe
gids herkenbaar gemaakt door een blauwe
bladspiegel.
Ook andere kleuren zijn ingevoerd om ver-
schillen aan te geven: wit voor diensten op
maandag tot en met vrijdag, groen voor
diensten op zaterdag, geel voor diensten op
zon- en feestdagen.

Lijn 80 Zandvoort-Haarlem-Amsterdam
De bestaande kwartierdienst blijft bestaan.
De rijtijd is iets verlengd. De vertrektijden
zijn daardoor zowel van Zandvoort als van
Amsterdam op gemakkelijk te onthouden
veelvouden van minuten komen te liggen.

Lijn 81 Haarlem-Bloemendaalse Strand-
Zandvoort
In Zandvoort-noprd dringt de buslijn dieper
door in de wijk. Komende van Haarlem
wordt gereden Linnaeusstraat, Noorderduin-
weg, Flemingstraat, Celsiusstraat, Linnaeus-
straat. Gedurende de zomermaanden wordt
de dienst als gebruikelijk met twee bussen
gereden.

herdenking
'40-'45
Voor de zesentwintigste keer herdacht een
deel van de zandvoortse bevolking dinsdag
4 mei j.l. de doden van de gruwelijke oor-
log 1940-'45.

Het is eigenlijk ieder jaar hetzelfde beeld
geweest: Een dienst in een of ander kerk-
gebouw en daarna een zwijgende stoet man-
nen, vrouwen en kinderen naar het verzets-
kruis in het Vijverpark. En mocht er van
een verschil worden gesproken, dan zou dat
hierin kunnen schuilen, dat de belangstel-
ling voor- en de deelname aan het herden-
ken ieder jaar kleiner worden. Na een kwart
eeuw schijnt men het wel te geloven. Nu
blijven nog zij over, die direkt of indirekt
met het oorlogsgeweld te maken hebben
gehad en daarin familieleden en/of vrienden
hebben verloren.
In het gebouw van de hervormde gemeente

• aan het Kerkplein had om zeven uur de
gebruikelijke samenkomst plaats, waarbij
ds. C. Mataheru een korte herdenkingsrede
hield. Ditmaal had de voorganger als mo-
tief gekozen het zesde koepiet van onze
nationale hymne:

'Mijn Schilt ende betrouwen,
Zijt Gij — O, God, mijn Heer'.

In de bitterste omstandigheden, waarin een
mens kan komen te verkeren, is God onze
toevlucht. Hij zal uiteindelijk 'de tirannie
verdrijven', omdat deze Hem niet welgeval-
lig is. Zo blijft het herdenken van de ge-
vallenen in de oorlog steeds een diepe zin
hebben. De korte herdenkingsdienst kreeg
muzikale- en vokale begeleiding van de hr.
J. Moed (orgelspel) en het gemengd gere-
formeerd koor, dat o.I.v. de hr. C. Gastel
enkele liederen uit Valerius' Gedenkclanck
zong.
De stille tocht naar het Vijverpark, waar-
aan naar schatting door 150 mensen werd
deelgenomen, verliep ordelijk.
De mensen stelden zich zwijgend op rond
het verzetskruis en mijmerden over het my-
sterie van de menselijke wreedheid en het
lijden en de dood.
Het koper ensemble van de Zandvoortse
Muziekkapel bracht koraalmuziek ten ge-
hore.
Toen keerde iedereen huiswaarts en hernam
het leven — zij het op die avond wat ge-
temperd — zijn rechten. H.W.

AGENDA
RAADSVERGADERING
11 MEI A.S.
Voor de openbare raadsvergadering op
dinsdag 11 mei a.s. in het gemeentehuis,
aanvang 8 uur, hebben b en w de navol-
gende agenda vastgesteld:

8.

9.

10.

12,
13.
14.

15.

16.

17,
18.

19,

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26,

27

28.

Notulen van de vergadering gehouden
op 6 april 1971.
Ingekomen stukken.
Benoemingen, enz.
Begrotingswijzigingen.
Voorbereidingsbesluit natuurgebieden.
Aanvraag eks art. 72 l.o.-wet ten be-
hoeve van de Mariaschool (televisie).
Aanvraag eks art. 72 l.o.-wet ten be-
hoeve van de Julianaschool (verlich-
ting leslokalen).
Aanvullend krediet verbouwing kluphuis
Duintjesveld.
Rekening-courant-overeenkomst met de
woningbouwvereniging E.M.M.
Herziening vergoeding raadsleden vooi
bijwonen raads- en kommissievergade-
ringen.
Pré-advies inzake brief cirkus Toni Bol-
tini over afschaffing vermakelijkheidsbe-
lasting cirkusvoorstellingen.
Subsidiëring Release Haarlem.
Verhuur gedeelte Strandweg.
Verbouwing woning konciërge dienst
van publieke werken.
Kunstwerk voor de woningbouwvereni-
ging E.M.M.
Verhuur grond voor perceel Zandvoort-
selaan 66.
Overdracht huur watertoren.
Vaststelling 'Overlegverordening ge-
meentebestuur-midden- en kleinbedrijf.
Pré-advies inzake een brief van de hr.
J. G. Wijnbeek betreffende de instel-
Img kommissie begrotingszaken.
Beslissing pp beroepschrift van de hr.
T. Bakker inzake geweigerde bouwver-
gunning.
Vergroting kozijnen gemeentewoningen.
Pré-advies inzake brief van de heren
J. Harteveld en D. Joukes over bouwen
zonder vergunning.
Wijziging bouwverordening.
Herbouw autostalling bij de voormalige
Karel Doormanschool.
Pré-advies inzake brief van de heer K.
J. W. van den Broek over bouwen van
garages.
Uitbreiding kinderboerderij in het vij-
verpark.
Aanvulling APV met slaapverbod op de
openbare weg.
Rondvraag.

Voor

-vv/.:- '.'.en •* ' ; '
BROMMERS

VER5TEEGE
rlHLTESTR.IB - TEL:«99 - ZBHDVOORT
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SuperQueen
Plantenmargarine

kuipje f^mm

6300
"> ^ . ̂ Ï^-VÏ-K^ =«.XVC

É.̂  Jl:i*g5?%

f UNO

blik 0.46 liter V„ V , » % Jt ,
s- < ,. ;>

Advies-fifl
:-,prijs .g.

•V; f^ v •• s.

Bij AH

Deze Week

Engelse
Theemelange

grof e doos
40 zakjes

dubbelpak <jw-
250 gram JP

Ronde Sprits
doos 12 stuks

Oh Minibroodjes
wit 12stuks

Tartaar
500 gram

Kersen zonder Pft 75 Q5
Oh Instant IJsmix 178149
vanille of vanille/aardbeien pak 400 gram .Jft •••

Appeltaart
450 gram per stuk

SPECIALE AANBIEDING

reuzekoker ± 200 gram

••••••̂ *̂ ••••̂ •̂••••••••••̂ ••*̂ •̂̂ ••̂ •̂•••«•̂ •̂ •̂ •••̂ •̂̂ •̂•̂ ••î M^HH^̂ ^B^̂ ^M

Super-Obligaties zijn een krachtig middel tegen de
ontwaarding van de gulden. Voor elke f98.- ontvangt u

minstens f 147.50 en maximaal f367.50 terug.

SPAAR AH-ZEGELS

Prijzen geldig t/m zaterdag 8 mei

500 gram

100 gram

albertheijnv aioencneijn 0 l̂ riî ^Leverpastei 7fi
3blikjesa56gramx87 W ̂ ^blikjes a 56 g ram

Gekookt Ontbijtspek
vacuüm verpakt .100 gram
GELDERSE

Gekookte Worst
aan 't stuk 300 gram per 100 gram

ftft
-OU

Uit onze afdeling delicatessen

op speciale wijze gerookt varkensspek
«v 100 gram,

NU EXTRA VOORDELIG

Visstieks
FRIONOR

pak 10 stuks 280 gram

BLOEMEN VOOR MOEDER

Fuchsia 998
per stuk M09

L.

Tulpen Qfi
per bos W

^

kwaliteitsklasse I

8stuks

kwaliteitsklasse I

doosje 250 gram.

kwaliteitsklasse I

per 500 gram

samen minstens
2200 g ram

stuks

Prijzen gelden van donderdag 6 t/m woensdag 12 mei.
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in de SuperMarts met een gebakafdeling

Moederdag-
taart

Kersenbonbons
MONTRIOL

doos 400 gram
32 stuks

In de SuperMarts met een droglsterijafdellng ^

Ch Wattenbollen
uiterst zacht door hoog percentage zuivere..
katoen zak 120 stuks M"

Telebloc
dl v. kleuren 500 vel

Toilettasset
ritstas 30 cm - beugeltas 14 cm.

Make-u
dlv. dessins

beugel 16 cm met leuKë rlnggarnerlng

Schuimbad
dennen, lavendel of appelbloesem

jLuxeflacon 4 liter 2?»

' Een tip voor vaders:

AH's Pikant-en-klare
Sausenshop

Op'moederdag neemt vader de taak over in de keuken.
Met sausen maakt u van iets eenvoudigs iets bijzonders.
Hieronder een greep uit het uitgebreide assortiment.

Barbecue-, Mustard - en
Schaschlik Sauce
Drie ideale sausen voor gebraden of gegrll-
leerd vlees en al even lekker bij de barbecue_

.«Sflessen samen j

Oh Mayonaise
Ideale basis voor een dipsaus
_ 'f ' rnt 0.35 Itr. ï£ff

HEINZ k
extra pikante tomatenketchup

*1" 340 gram JU59

Ch Pikante Pindasaus
de" saus voor saté's

pot 360 gram

mix met stukjes augurk, paprika en uitjes
1' • ni.an.Bitr.2it3

Itaüaanse Saus DUWIS
pikantetomatensausbijrnacaronl en rijst

aan zet..
Deze keer weer eens een per korrespon-
dentie gespeelde partij. Ik heb in deze ru-
briek reeds vele malen op de prettige kan-
ten van korrespondentieschaak gewezen; ik
wil hier nu aan toevoegen dat ook m Ne-
derland de laatste jaren het korresponden-
tieschaak populair is geworden — de Ne-
derlandse Bond van Correspondentiescha-
kers (N.B.C.) is bijzonder aktief.
Als bijzonderheid bij onderstaande partij
kan ik nog vermelden, dat de zwartspeler
en ondergetekende al jaren lang vriend-
schappelijke korrespondentiepartijen spelen
en schaakliteratuur uitwisselen. Het doet
mij genoegen, hem m onderstaande partij
zo fraai te zien winnen.
GORNOSTAJEV—ERMAKOV, 7e Korres-
pondentiekampioenschap USSR.
I. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pb1-
c3, Lf8-g7, 4. e2-e4, 0-0 (Normaal speelt
men hier 4. ...d6, maar Zwart hoeft het op-
rukken van de e-pion helemaal met te vre-
zen) 5. e4-e5, Pf6-e8, 6. f2-f4, d7-d6, 7.
Pg1-f3 (Het witte pionnencentrum lijkt meer
dan het is. Een beroemde-partij is Letelier-
Fischer, Olympiade Leipzig 1960, die ik
even inlas: 7. Le3, c5', 8. dc5:, Pc6l, 9.
cd6:, ed6:, 10. Pe4, Lf5. 11. Pg3, Le6, 12.
Pf3, Dc7, 13. Db1, de5:, 14. f5, e4, 15.
fe6:, ef3:, 16. gf3:, f5, 17. f4, Pf6, 18. Le2,
Tfe8. 19. Kf2, Te6:, 20, Te1, Tae8, 21. Lf3,
Te3:l, 22. Te3:, Te3:, 23. Ke3:, Df4:+l en
Wit gaf op. Aardig is, dat ook in de onder-
havige partij de beslissing door het inslaan
op f4 wordt geforceerd) 7. ...Lc8-g4, 8.
Lf1-e2, c7-c5! (Ook hier wordt het witte
centrum door deze zet uit zijn voegen ge-
licht) 9. e5xd6, Lg4xf3, 10. Le2xf3,
c5xd4' , 11. Pc3-e2 (Wit mocht niet goed
op b7 inslaan wegens 11. ...dc3:, 12. Le3,
cb2:, 13. Tb1, Pd6:, 14. La8:, Pc4:, etc.)
II. ...PeSxdB, 12. Dd1-d3, Pb8-a6, 13.
Lc1-d2, Pa6-c5, 14. Dd3-a3, Ta8-c8, 15.
Ta1-c1, b7-b5, 16. Ld2-b4, Dd8-b6, 17. Lb4
xc5, Tc8xc5, 18. c4xb5. Tc5xb5, 19.
Tc1-c6, Db6-b8, 20. b2-b3, Pd6-f5, 21. Lf3-
e4, Pf5-e3, 22. Ke1-f2, Pe3-g4+, 23. Kf2-f3,
f7-f5, 24. Le4-d3, e7-e5', 25. Da3-d6 (Ook
nu kon Wit het kwaliteitsoffer niet aanne-
men: 25. Lb5:, Db5:, 26. Da6, Dd5+, 27.
Kg3, De4! en Wit is hulpeloos tegen de
zwarte dreigingen. Na de tekstzet volgt
evenwel ook een effektief slot) 25. ...e5-
e4+, 26. Ld3 x e4, f5 x e4+, 27. Kf3 x g4,
d4-d3, 28. Pe2-c1. Zie diagram

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zondag 9 mei:
Beslissingswedstrijd (terrein MBC)

EDO 3—Zandv.m. 2 12 u.
Kompetitie:

1 Zandv.m. 5-EDO 5 9.45 u.
3 Zandv.m. 6—Velsen 5 12 u.
8 Zandv.m. 7—Hoofddorp 5 12 u.

A-junioren:
18 Velsen 1—Zandv.m. 1 12 u.

ZVM VOORZITTER
LEGT FUNKTIE NEER
In verband met zijn drukke werkzaamhe-
den zal de huidige voorzitter van Zand-
voortmeeuwen, de heer E. Paap, zijn funktie
neerleggen. Het bestuur van de vereniging
heeft de heer N. Wertheim — oud-voorzit-
ter van de voetbalvereniging Zaandijk —
kandidaat gesteld om de voorzittershamer
van de heer Paap over te nemen. Over de
benoeming van de heer Wertheim zal wor-
den beslist op de voor a.s. maandag 17
mei vastgestelde algemene ledenvergade-
ring '71, welke zal worden gehouden in het
kluphuis aan de Vondellaan.
Tijdens deze bijeenkomst stellen de aftre-
dende bestuursleden," de heren Th. H. Hu-
bert, J. Jongbloed en E. van Petegem zich
herkiesbaar.' De tussentijds aftredende be-
stuursfunktionarissen, de heren P. Kanger
(kommissans) en E. Loos (2e penning-
meester) hebben te kennen gegeven zich
niet voor herbenoeming beschikbaar te stel-
len. Verder zal een bestuursvoorstel m be-
handeling worden genomen het abonne-
mentsgeld van het verenigingsorgaan te ver-
hogen.

n

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Ultslagen'/afgelopen weekeinde:

TZB 8-Geel Wit 8 4—2
TZB 9—Concordia 8 1—3

Vriendschappelijk:
TZB komb. 1—komb. Engels team 1 3—3
Junioren A:

Parketvloeren
Incl. onderwloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23.50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

FAMILIEBERICHTEN

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Nic. boys, 1—TZB 1 1—3

i b c d e t g h

28. ...Tf8xf4+! en Wit gaf op. Op 29.
Kf4: beslist Le5+ en op 29. Df4: wint Zwart
ook de-dame door 29. .,.h5+, 30. Kg3,r
TgS-t-.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelmmastraat 28, Haarlem.

Programma zaterdag 8 mei:
Junioren B:
21 TZB 2- BSM 2 14.30 u.
Junioren C:
28 Schalkwijk 4- TZB 2 14.30 u.

(te spelen op terrein TZB)
Junioren C-toernooi,

VSV-terrein 10 u.

Programma zondag 9 mei:
12 TZB 8- DEM 12 12 u.
16 TZB 9- Vliegende Vogels 6 12 u.
Vriendschappelijk:

TZB 1- VI. Vogels 1 14.30 u.
Junioren A:

TZB 1— W Andijk 1 14.30 u.

MAC ORGANISEERT
MOTORRACES
Overmorgen organiseert de Motor- en Auto-
club Zandvoort op het circuit nationale ra-
ces voor" standaardmotoren, sportmachines
in alle klassen en zijspanmotoren.
De wedstrijden van laatstgenoemde katego-
rie tellen tevens mee voor het nationale
kampioenschap '71.

GESLAAGD VOOR
BRANDWEERDIPLOMA

. Termaat, lid van de vrijwillige
brandweer -van Zandvoort, is dezer dagen
geslaagde-vóór het diploma voor het brevet
van bevelvoerder.

Te koop gevr.: balegglngs-
huls. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Gaat u uw huurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000.- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966,
z g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs ƒ4.650,-. Tot 17.00 u.
tel. 02507-2135; 's avonds
tel. 020-221566.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 - Haarlem

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

II KG E K' S
SLAGEItlJEN

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT
E X T R A A A N B E V O L E N
500 gr. ROSBIEF 5,98
500 gr. VARKENS FRIKANDO .......... 4,98
500 gr. HAMLAPPEN 4,48
500 gr. VARKENSROLLADE,
van de lende .' 4,98

Een lekkere vleesmaaltijd
hoeft niet duur te zijn.
LET EENS OP ONZE AAN-
BIEDING, OP DINSDAG,
WOENSDAG EN DONDER-
DAG1

, 150 gram
gebraden
varkensfrikando

VLEESSALADE
eigen fabrikaat

i 200 gram

98 cent

Filet America! n
J

2 stuks NU

1.78

WEEKENDREKLAME:
100 gr. ham en
100 gr. cervelaatworst

1.29

Dinsdag Woensdag Donderdag
500 gram magere speklapjes 1,98

, MET GRATIS RECEPTEN

500 gram heerlijk gekruide braadworst . . . . . .2,48
MET GRATIS RECEPTEN

DINSDAG speciaal:

750 gram H AO
runderlappen T.4D

500 gr. magere; .^V«J,JQ
varkenslappen _ ü.*rö - .
niet gratis recepten : ei

W O E N S D A G speciaal:
500 gr. heerlijk

met gratis recepten
Slavinken i
Hamburgers
Frikandellen oe _« *
per stuk-, 35 C6nt

D O N D E R D A G speciaal:

250 gr. bief-tartaar 2,13
500 gr. varkenskarbonade 2,98
250 gr. rauwe lever , , 98 et.
1 kilo doorregen
rundlappen 5,98

Ook voor onze vermaarde
fijne vleeswaren

SPECIAAL VOOR FIJNPROEVERS GELDT

Eerste kwaliteit sportieve prijzen

JAAP WATERDRIMKER
en
INGE KOMP

hebben de eer U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op maandag 10 mei
1971 om 12.00 uur ten Raadhuize te Zand-
voort.
Kerkelijke bevestiging om 12.45 uur in de
St. Agatha Kerk, Grote Krocht, Zandvoort.
april 1971
Zandvoort, Piet Leffertsstraat 42
Köln-Kalk, Kapellenstr, 23
Receptie van 15.30-17.30 uur in Zomerlust,
Kosterstraat 5, Zandvoort.
Toekomstig adres:
Keesomstraat 483, Zandvoort.

Enige en algemene kennisgeving
Heden is na een langdurig en smar-
telijk lijden heengegaan, mijn innig
geliefde zorgzame man

SIMON DE JONG
in de ouderdom van ruim 88 jaar.

M. J. E. de Jong-KIümann
Zandvoort, 6 mei 1971
Gasthuishofje 2
De crematie zal plaatsvinden maan-
dag 10 mei in het Crematorium te
Velsen, na aankomst van trein 11.05
uur. Halte Westerveld.

Dankbetuiging
Voor de blijken van belangstelling en me-
deleven bij het heengaan van onze lieve
man en vader

ARIE VAN DUIVENBODEN

H. C. van Duivenboden-de Wit
Aleke

Zandvoort, mei 1971
Koningstraat 79

Dankbetuiging
Voor de belangstelling en medeleving bij
mijn afscheid dank ik U allen heel hartelijk.

G. Bokma (vroedvrouw)

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar de beneden-
dupleks woning:
VONDELLAAN 41, (voor "gezin van niet
meer dan 2 personen) (huurprijs ƒ61,45
per maand).
Schriftelijke opgaven, met vermelding van
rangnummer vóór a.s. dinsdagavond 7 uur,
aan de sekretaris D. van Dijk, dr. C. A.
Gerkestraat 22.
Tot verkrijging van de woonvergunning is
het inkomen bepalend.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame , -_ Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233. -

WIJKZUSTER:
Zaterdag 8 en zondag 9 mei:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
8—14 mei:

APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 9 mei:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: ds. C. van der Vloed.

Jeugdkapel:
10.30 uur: Bezoek aan de Jeugdkapel in
Haarlem-Noord.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 9 mei:

10.30 uur: prof. dr. A. v. Biemen, n h.
te Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg

Zondag 9 mei:
10 uur: ds. J. de Waard. Viering Heilig
Avondmaal.
19 uur: ds. J. de Waard. Voortzetting
viering H A. en dankzegging.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA
H. Agatha-kerk, Grote Krocht 45
MISTIJDEN-
Zaterdag 8 mei:

19.30 uur: pastoor H. Kaandorp.
Zondag 9 mei:

10.30 uur: kapelaan J. Timmer.
11.30 uur: pastoor H. Kaandorp met zang
van het Gemengd Koor.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk. Llnnaeusstraat
MISTIJDEN:
Zondag 9 mei:

9.30 uur: pastoor H. Kaandorp.
11.00 uur: kapelaan J. Timmer en liturgi-
sche werkgroep.

Klein en groot
eten r. d. Warff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129
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Klaas VaakWbont Op
GedOude Gracht 86

U hoef t daar niet van op te
kijken, want er staan daar
bedden genoeg. En matrassen en
kussens en dekens en donzen
dekbedden.
Opmerkelijk daarvan is dat Kort
alles ekstra lang of ekstra breed
kan leveren. Slaapmiddelen op
maat, zogezegd.

1. Dit bed met verstelbare
spiraal is een vondst van
Auping. Hoofdeinden
voeteneind kunnen apart en
tegelijkertijd omhoog, net wat
u wilt. De prijs is inklusief

2. Paars bed met grote geel-
koperen knoppen. Maf idee
op een blitse
kamer I45r

3, Bijpassende sprei, paarse en
blauwe kleuren, 69.75.
Er zijn natuurlijk ook cfienitle
spreien (vanaf 47.50) en
zachte, gevulde, gebloemde
spreien
vanaf 3&5O

matras. 37Or

4. Kre«£</ van de jeugd: etage-
of stapelbed van onwankelbaar
massief beukenhout; blaak of
groen gebeitst. Ook naast
elkaar te zetten.
Inklusief
trapje en
zijhekje

5. Kussens heeft Kort in alle
soorten en maten: ekstra
lange, smalle kussens (26.90
kompleet met 2 slopen),
superzachte donzen kussens
vanaf 4J.50 en bovenstebeste
veren kussens t
vanaf

S. Dit bedbankje (80 x 190 cm)
heeft Kort in wit laké met
verchroomd onderstel.
Belangrijk is, dat u de spiraal
hiervan naar believen harder
of slapper kunt spannen.
Depri/sis 153r

8.95

9. DltisomeEigen~Merk
matras. Goed stramme Draka
pofyether, overtrokken met
een doorgestikte, damasten
tijk. Kwaliteit super afgedekt
met schapenwol vanaf122,50;
kwaliteit standaard vanaf

6. Dtt is een hele echte zomer-
deken, open geweven van
zuivere wol. Luchtiger slapen
gaat niet. 2-persoons 85.-,

89L5O
l-persoons 6Or

Gedempte Oude Gracht 86 Haarlem.
5 minuten van de Raaks-Parkeergarage.

7. Skandinavisch dekbed van
pfffft-lichte ganzendons
(vanaf 145.-), de kleurige'
overtrekken zijn er al vanaf

44.50

Rijden met een Chrysler van f 9995,-?
Graag nodigen wij u uit voor een opzienbarende proefrit met onze
Europese Chrysler. Alle types van deze nieuwe wagen uit de
Simca fabriek in Frankrijk staan van 's ochtends 10 uur tot 's avonds

9.00 uur-voor u klaar!

Ons testcentrum is opgesteld op

dinsdag 11 mei 1971

Bij ons bedrijf van Lennepweg 104 Zandvoort

GARAGE H. STRIJDER
VAN LENNEPWEG 104 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 4565

Chrysler 160: v.a. / 9995,—; Chrysler 160GT: v.a. ƒ 10.695,—; Chrysler 180: v.a.// 11.395,—

en % Irootste^rr^
diepvriezers

wasautomaten
televisies

radio-meubelen
afspeel-apparatuur

rudcn,d««rm°l"2

(dan ü denkt)

--̂ sssss-ES -̂i prijzen!

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. M.. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedfpl. install. - Erk. A.C

alleen bij
radio peeters
tientallen en honderden
guldens korting op portable
radio's casetterecorders en
stereorecorders
alleen mogelijk omdat wij deze apparatuur verkopen voor

een grote verzekeringsmij.

In opdracht van eengrote verzekeringmif. verkopen wijfegen grossiers-
prijzen 293 portable radio's in 9 verschillende typen en 4 soorten ca-
setterecorders en stereorecorders van het Wereldbekende topmerk
RCA. Verkoop geschiedt onder volledige garantie. Koop nu reeds voor
Uw vakantie straks. Wij kunnen jammergenoeg slechts een paar appa-
raten tonen. Alle andere typen en soorten vindt U in onze zaken fn
Amsterdam en Zandvoort.

VERKOOP GESCHIEDT ONDER VOLLEDIGE GARANTIE

GADGET MODEL RZG130
Een portable radio In cameravorrn.
Van f. 95.-voor f.58.-
Met Ingebouwde zaklantaarn voor op da
camping. Van ƒ 110.- voor ƒ 68.-

HUNTSMAN MODEL RYM177
Een prachtige portable. Middengolf van
f 179.- voor J 98.-. Met FM van f 185,- voor
f 118.-. Belda typen werken op llchtnet en cp
batterijen.

STRATOWORLD MODEL RYM 198
Een wereldontvanger van grote klasse.
Van f. 698.- voor f. 418.-

JOURNEY MODEL RZD 32
Een klokradio met muzlekwekker.
Van f. 169.- voor f. 99.50.

CUSTODIAN MODEL YYB 530
Een In alle opzichten luxe cassetterecorder.
Werkt op llchtnet en op batterijen. Met
microfoons en cassette. Van ƒ 385.- voor
ƒ 248.-

TRËNDLiNEn MODEL YYB MS
Een zeer selectieve radloTrTet cassette-
recorder. Llchtnet en batteriJaanslulUno.
Met microfoons en cassette. Van ƒ 458.- voor
ƒ298." -

T1ROS MODEL YYDS60
Een stereo-cassetterecorder met een
fantastisch geluld. Werkt op llchtnet en
batterijen. Inclusief microfoons. Van ƒ 690.-

voor / 398.-

ROYALEMOPELYYQ570 ' •
3 snelheden. 4 sporen. Automatische
-opname. Geheel compleet van ƒ 898.» voor
ƒ598.-. Dezelfde uitvoering met boxen van
/ 998.-VOOr ƒ 688.-

RADIO PEETERS
UW VIDEO- EN AUDIO-SPECIALIST

Van WoustraaJ 74-84, Amsterdam Tel.: 020-76 03 33 4lijnen
: Passage 11, Zandvoort Tel.: 02507-54 58
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minne

en
zaken

Wij
Wij waren zo trots op onze verwervende-
den. De technische vooruitgang en de wel-
vaart* maakten ons tot dikke robotjes. Wij
waren zo zelfgenoegzaam, dat wij niet eens
m de gaten hadden dat wij op een belang-
rijk gebied van het menselijk leven ten ach-
ter bleven. ssi'vi!
Misschien pleegden wij wel verraad aan ons
mens-zijn. Wij zijn zo breed van opvatting.
Er kan mets meer mis gaan. Wij zijn van
alles op de hoogte en wij vinden alles ge-
woon, vanzelfsprekend en 'eigen-tijds'.
Wij gaan echt niet meer opzij voor een
naaktfoto én een tijdschrift, pornografie is
voor ons een versleten term geworden en
als wij de vraag moeten beantwoorden wat
wij eigenlijk onder pornografie verstaan,
antwoorden wij: 'Och, wat geeft 't alle-
maal?, vroeger gebeurde alles in het ge-
mep, knepen ze de kat in het donker!'
O ja, wij vinden dat de seksualiteit de
hoofdschotel is m de menselijke samenle-
ving. En dat kan best waar zijn zoals de
samenleving er nu uit ziet.
Maar wij vergeten dat er ook nog zo iets
bestaat als eerbied voor de menselijke per-
soonlijkheid, eerbied voor het leven, trouw,
rechtschapenheid en liefde. En in de strijd
om zelfbehoud worden deze waarden stel-
selmatig onder de voet gelopen, zodat wij
degraderen tot lichaampjes zonder geest.
En dat geeft een bedroevend resultaat.
Het zou zo anders kunnen zijn. Wij zouden
best een ideale samenleving kunnen opbou-
wen Als wij maar erkenden dat wij we-
zens zijn met een lichaam en een geest,
die niet van elkaar te scheiden zijn.
Een slechts puur geestelijk levend mens is
net zo'n half-levend schepsel als een mens,
die alleen maar driftig werk maakt van zijn
seksualiteit.
Beiden leven maar ten dele. En de laatste
heeft nog het nadeel dat hij verstoken blijft
van de bevrediging, die te vinden is m
trouw, respekt voor de ander(e), vriend-
schap en liefde.
Want dat zijn eigenschappen van de geest.

MOMUS

BRANDJE
SNEL BEDWONGEN
Gistermiddag werd de brandweer gealar-
meerd voor een brandje langs de spoorlijn
Haarlem—Zandvoort in de omgeving van
de Tollensstraat. Men slaagde erin het vuur
binnen enkele ogenblikken onder de knie te
krijgen.

UIT ZEE GERED
Leden van de watersportvereniging Zand-
voort, de kustbrigade en een politieman zijn
er in geslaagd een 21-jarige duitse vakan-
tieganger behouden aan de kant te bren-
gen, nadat de man met een plastik bootje
ongeveer drie kilometer van het strand in
zee was gedreven.

HEDENAVOND
OPENBARE VERGADERING
PVDA
De afd. Zandvoort van de pvda belegt hè-
denavond een openbare ledenvergadering in
het Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat, aanvang 8 uur. Niet-leden van
genoemde partij kunnen m de rondvraag
vragen stellen aan het afdelingsbestuur.

OPENSTELLING
POSTKANTOOR
OP ZATERDAGMORGEN
Het postkantoor aan de Louis Davidsstraat
is gedurende de drie zomermaanden op za-
terdagmorgen van 8.30 uur tot 11.00 uur
voor het publiek opengesteld.
De openstelling begint op de eerste zater-
dag van juni en eindigt op de eerste za-
terdag van augustus.

ABvB ORGANISEERDE
BUSTOCHT
Ongeveer 140 bejaarden hebben midden vo-
rige week deelgenomen aan een door de
aid. Zandvoort van de Alg. Bond van Be-
jaarden georganiseerde busrit. De heenreis
voerde langs de bloeiende Betuwe met Arn-
hem als reisdoel, waar in restaurant 'De
Kroon' een diner werd aangeboden. Voor
de terugreis werd de Veluweroute gekozen
en via Amersfoort, waar werd gepauzeerd
voor de thee, arriveerden de deelnemers om
7 uur in de badplaats. Zij toonden zich bij-
zonder tevreden over de bustocht.

BURGERLIJKE STAND
30 april 1971—6 mei 1971

Geboren' Sandy, d.v. H. A. Bakker en A.
Koper.
Overleden: Geertruida Catharina de Zwart,
oud 88 jaar, gehuwd geweest met A. Ver-
hage.
Gehuwd: Philip Hendrik Halderman en Loui-
se Clara Kloosterman.
Geboren buiten de gemeente: Simon James,
z.v. A. Lee en J.-M. Walker, Quirinus Ge-
rardus, z.v. Q. J. Nienhuis en H. J. A.
Veldhuisen.
Overleden buiten de gemeente: Willem On-
ne Koning, oud 75 jaar, gehuwd met E. W.
E. Stocker.

Verzekeren?
Denk eens
aan de ABN

Ja, want een kosteloos en onpartijdig
verzekeringsadvies behoort evengoed tot het
dienstenpakket van onze bank als het geven van een
krediet of een persoonlijke lening.

De Algemene Bank Nederland is een onafhankelijk
adviseur. Daarom sluiten steeds meer mensen hun
verzekeringen via de ABN. ,

Het verzorgen van verzekeringen voor onze
rekeninghouders op gunstige condities is deel
van de ABN-service.

Algemene Bank Nederland

TELEFOON 02507-5341 ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12,

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

bij gebruik van aardgas
Het nederlandse publiek vindt aardgas vel-
lig en betrouwbaar en neemt daardoor een
nogal zorgeloze houding aan ten opzichte
van deze energiebron. Het gevolg Is, dat
men op het gebied van het onderhoud niet
of nauwelijks attent Is en dit kan tot ge-
vaarlijke situaties lelden.

Het VEG-Gas-Instiluut en de Nederlandse
Gasunie hebben daarom in samenwerking

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

SCHAAMTE-BARRIëRE
TUSSEN PUBLIEK
EN BIJSTAND
Vijf percent van een aantal geënquêteerde
nederlanders staat volstrekt afwijzend te-
genover het aanvragen van bijstand krach-
tens de Algemene Bijstandswet (ABW).
Ongeveer 30 a 35 pet. wijst de bijstand
niet af om principiële redenen, maar zou
uit schaamte nooit een aanvraag doen.
Ongeveer 35 a 40 percent heeft geen rem-
mingen en stapt zonder bezwaar naar de
gemeentelijke sociale dienst; 20 a 25 pet.
wil eerst het alleruiterste proberen om zich-
zelf te redden.

De direktie bijstandszaken van het ministe-
ne van Kuituur, Rekreatie en Maatschappe-
lijk werk is, samen met het marktonderzoek-
bureau Inter/view, tot deze cijfers gekomen
tijdens een onderzoek naar het effekt van
vijf voorlichtingsfilmpjes over de Bijstands-
wet die begin vorig jaar elk drie keer op
de televisie werden uitgezonden.
De cijfers korresponderen met een ander
onderzoek, dat is verricht door de Neder-
landse Stichting voor Statistiek. Dit onder-
zoek becijferde dat 5 pet. nooit gebruik
/an de ABW wil maken, dat 53 pet. het
een hele stap vinden en dat 39 pet. er ge-
makkelijk toe zou komen.
De ABW is bekend bij alle mannen en bij
98 pet. van de vrouwen. Toch is de ABW
kennelijk niet populair, 85 pet. is het er
wel mee eens dat iedereen bijstand wel
eens nodig kan hebben en dat je er je niet
voor hoeft te schamen Maar aan de andere
kant vindt 38 pet. dat de bijstand onver-
antwoordelijkheid en luiheid m de hand
werkt. Een 33 pet. vindt dat men op je
neerkijkt als je bijstand aanvraagt. Deze
percentages gelden voor alle bevolkings-
groepen.
De t.v.-filmpjes zijn uitgezonden om voor-
lichting te geven voor wie de ABW er is,
dat men geen valse schaamte hoeft te heb-
ben als men bijstand aanvraagt en dat
men geen profiteur is als men bijstand ge-
met. Gemeten is of die voorlichting is over-
gekomen. Er zijn alleen kleine verschuivin-
gen gekonstateerd. Vóór de filmpjes wer-
den uitgezonden bijv. gaf 34 pet. op er ge-
makkelijk toe. te komen bijstand te vragen,
na afloop van de serie 41 pet Slechts 30
pet. van de ondervraagden herinnerde zich
dan ook de filmpjes gezien te hebben.

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

Sportvereniging O.S.S.
Woensdag 12 mei a.s. begint OSS zoals
elk jaar, met de beoefening van atletiek
op het Dumtjesveld.
De leiding is m de bevoegde handen van
de heer Hillen.
De jeugd begint om half zeven, terwijl de
ouderen om 8 uur aan de bak verschijnen.
De inschrijving voor de deelname aan de
KNGV wandeltochten 10,15 en 24 km in en
om Beverwijk is reeds begonnen.
Voorzover men niet per eigen vervoer naar
de startplaats gaat, reist men gezamenlijk
per trein. Voor de treinreis moet men zich
opgeven bij mevr. T. de Rooij, Sav. Lohman-
straat 2, die voor de faciliteiten zorgt.
De driekringenwedstrijd gymnastiek tussen
de Kennemer Turnkring, het NHZ-kwartier
en de Zaanse Turnkring werd door de Ken-
nemer gymnasten gewonnen. Bij de meisjes
plaatste het OSS-meisje B. van Soolingen
zich in het algemeen klassement op de der-
de plaats.

met een veiligheidsinstituut in Amsterdam
een voorlichtingskampagne opgezet, om de
drie miljoen op aardgas aangesloten neder-
landse gezinnen er op te attenderen, dat
een goede ventilatie van de vertrekken,
waar aardgasapparatuur staat opgesteld
een noodzaak is en dat aardgasapparatuur
regelmatig inspektie en/of vakkundig onder-
houd nodig heeft.
De zorgeloze houding van het publiek heeft
men kunnen vaststellen bij een onderzoek
onder ongeveer 10.000 nederlanders. De
neiging om het onderhoud van de appara-
tuur te verwaarlozen is ook riskant omdat
eerder ontoelaatbare C.O.-vormmg kan op-
treden dan b ij stadsgas.
Dit blijkt bij het publiek nauwelijks bekend.
Dat er nog geen nadelige gevolgen voor de
volksgezondheid zijn opgetreden is vooral
te danken aan het feit, dat veel van de
toegepaste apparatuur nog betrekkelijk
nieuw is en de gevolgen van slecht of geen
onderhoud zich daardoor nog nauwelijks
hebben geopenbaard. Naarmate de tijd ver-
strijkt, zal de kans op defekten en onge-
wenste situaties echter groter worden.
De aktie zal het eerste jaar worden gevoerd
door middel van de verspreiding huis-aan-
huis van folders Er komt dit jaar viermaal
een serie van drie folders met een begelei-
dende brief van het gemeentelijk gas- of
energiebedrijf. De aktie is getiteld 'Vlam
attent", en richt zich in de eerste plaats
tot de huisvrouwen.

Volgens de SROG (Commissie Samenwer-
kende Regionale Organen Gasvoorziening)
zijn de technici van oordeel, dat de gas-
distributiebedrijven periodiek de gasappera-
tuur m de woningen moeten gaan kontrole-
ren. De kosten hiervan zullen aanzienlijk
zijn: er zal daarvoor een speciaal apparaat
moeten komen met hiervoor opgeleide men-
sen. Bij sommige bedrijven heeft men de-
ze kontrole inmiddels al ter hand genomen.

Makelaar O.s.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretane

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edm-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023)265185 Singer Naaimachines, vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

WATERGETIJDEN

mei
7
8
g

10
11
12
13

H.W.
01 50
02.22
02.53
03.25
03.55
04.30
05.06

H.W.
14.07
14.40
15.10
15.45
16.15
16.40
17.20

L.W.
08.18
08.50
09.21
09.53
10.23
10.58
11.34

L.W.
2035
21.08
21 38
22.13
2243
23.08
23.57



't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

HET WINKELTJE MET NOG DE ÉCHTE

Occasions
AANBIEDING VOOR MOEDERDAG

Sortering ANTIEKE rood gouden damesrlngen met dia-
mantjes v.a. 107,50

Antiek gouden armbandje met gitten,
zgn. bootjesmodel r 125,—
Zeer mooi antiek gouden kapstuk,
Drentse klederdracht, als broche -. 325,—
18 kar. gouden damesrlng met liefst 12 witte brlljan-
ten, zeer voordelig ' 295,—
22 kar. gouden ring, model markiezenring, met
18 SPIERWITTE briljanten (totaal, karaat briljant)
KOOPJE .- 695,-
2 antieke gouden kapspelden, Zandvoortse klederdracht,
samen 550,—
Prachtige witgouden ring met mooie smaragd omringd
door 12 absoluut witte briljanten, zeer voordelig 695,—
Zware massieve zilveren plaatarmband 59,50 en 29,50
Zilveren lepelvaasje, glad of parelrand 65,— en 52,50
ANTIEKE zilveren'tabaksdoos, ritsmodel,
jaar 1833 375,—

Zeer grote kollektie zilveren speelgoed (zie ook onze
speciale etalage) tegen de laagste prijzen, reeds v.a.:
Man op fiets i 27,50
Klapkan (18e eeuws model) 55,—
Vrouw bij waterput 49,50
Kroonluchter met 6 kaarsjes 75,—
Koets mot 6 paarden 135,—
Tevens ruilen en/of kopen wij alles van u in op gebied
van gouden broches, armbanden, horloges, antiek zilver,
zilver met kristal, porcelein, oude munten, zilveren vor-
ken en lepels, diamanten en briljanten sieraden, munten.
KOM of BEL naar Fa. Van Ravenstein (lid van de Ne-
derlandse Juwellersbeurs), Ridderstraat 5, Haarlem.
Telefoon 023 - 320274.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Belangrijk*
O N D E R H O U D S B E D R I J F

FORTUNA„ "
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet !
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken !
H. A. SPIERIEUS, Koninginneweg 21.
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 - 24 28 30

Astra-tapijttegels in hotelkwaliteit
bestand tegen zand, zout, teer en water

f 3,90 PER STUK INCL. B.T.W.
Tapijttegel - Boetiek "ASTR A"

KORTE GIERSTRAAT 1 (zijstraat van Gierstraat) - HAARLEM-C.

Enig in Kennemerland
OPENINGSTIJDEN: Alle dagen van 10-1 uur en 2-5 uur. Maandags gesloten.

Woonhuizen te koop
STATIONSSTRAAT 5, goed onderhouden woon-
huis, beg. gr.: 2 kamers met luxe keuken en bin-
nenplaatsje, douchecel, toilet; Ie verd.: 2 slaap-
kamers, balkon. Vraagprijs ƒ 45,000,—

HAARLEMMERSTRAAT 66, vrijstaand woonhuis
met zonnige achtertuin, beg. gr. 2 kamers, keu-
ken, kelder, toilet; 1e verd.: 4 slaapk., badk., bal-
kons, zolder. Vraagprijs ƒ 95.000,—
MARISSTRAAT 13a, vrijstaand woonhuis (in zeer
goede staat van onderhoud), geschikt voor zomer-
verhuur.
Beg. gr.: woonk., 1 gr. woonkeuken, 1 kl. keuken,
hal, kelderkast, hal toilet; 1e verd.: 3 slaapk.,
douche, toilet, vliering. Vraagprijs ƒ 95.000,—

B E D R I J F S P A N D E N
Werkplaats (achter Marisstraat 13a), met dubbe-
Ie garage en zolder, toiletten en overdekte op-
slag, totaal t. 145 m2, geschikt voor vele doelein-
den. Vraagprijs ƒ 65.000,—

HALTESTRAAT 28, winkelpand met bovenwoning;
beg. gr.: winkelruimte, achterkamer, keuken en op-
slagruimte, binnenplaatsje; 1e verd.: 2 kamers,
keuken, toilet. Vraagprijs ƒ 90.000,—

TE HUUR:
Luxe 4-kamerflat in het centrum van Zandvoort.
Huurprijs f 950,— per maand.

Makelaarskantoor G. A. Cense, tel. 02507-2614
of 020-228888.

KEUR VERF
Paradijsweg 2, t.o. politiebur., tel. 5602

Verf - Glas - Behang - Klimmaterialen

me

de maaltijd in een koekje

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

Te huur
Zandvoort, centrum dorp, 2 LOODSEN, 700 m2
en 500 m2 vloeroppervlakte.
Te bevr.: Haarlemmerstraat 130, telefoon 2569

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort - Telefoon 2663

ALLE VERZEKERINGEN • AUTO-FINANCIERING

Mevr. A.M.Folkers
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

adverteren
doet verkopen

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

een jongen
van 16-20 jaar, voor aig. hulp in nieuw service-
bedrijf. Enige technische kennis gewenst, doch
niet vereist. Evt. van ambachtschool. Goed loon,
in vaste dienst; evt. tijdelijk vanaf april t/m okt.

Aanmelden dagelijks van 8-18.00 uur bij: .

AR AL
service station
BURGEM. VAN FENEMAPLEIN 27

G E V R A A G D

werkster of 65+
voor de ochtenduren in café-restaurant R l C H E.

Tel. na 18.00 uur: 2312.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Voor fouten In telefonisch Vrees & Zonen. Tel. 4012.

opgegeven advertenties _____^_^________
wordt geen enkele. __

i. I-MI. u HEEFT U metsel-, stuka-aansprakel.jkheid door.t tege!. of timmer.
aanvaard. werk? Bel dan 2213. Wij

komen direkt l

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x f 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Schildersbedrijf

C. I. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

'Hofdijkstraat 24 (noord)

Te koop: onderdelen van
sloopauto's Fiat 1100 en
1500, Renault 4. Tel. 2807,
na 18 uur.

WONINGRUIL
5-kamerwoning met grote
tuin + schuur in buitenwijk
Leiden. Gevr.: 4- of 5-kam.
woning in Zand v., waar evt.
tel. aanw. is. Br. ond. nr.
3201 bur. Zandv. Crt.

Opel Kadet Caravan te
koop, km.st. 65.000, bouw-
jaar '66, prijs ƒ 1750,-.
Tel. 3414 of 4651. -

HOOFPPi)NPOEPE*5
HILV6N
, l

Voor dir. gevr.: flink meisje
voor de bediening, 2 dagen
p.w. vrij. Hotel Faber, Kost-
verlorenstr. 15, tel. 2825.

U kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuwen!
wanneer U de goede hoe-
danigheden van. uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eena op
bij de

Zandvooztse Courant

Te koop aangeb.: Austin
Jeep, ƒ 1600,- evt. inruil
motorbootje; Bitri sigaret-
ten-automaat, ƒ 450,-; nieu-
we handtelmachine (Olym-
pia), ƒ 150,-; ligstoelen,
ƒ 5,- p.st.; kompl. zonneter-
ras, ± 80 m, ƒ 2200,-.
Verkoop a.s. zaterdag van
9-13 uur, Marisstraat 9.

Gevr.: hulp in de hui'sh. v.
alle ochtenden. Antiekzaak
Haltestraat 44, tel. 5985

Gevr.: wandelwagen m. kap,
evt. Combi, uitsl. i.g.st.
Telefoon 5378.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

Te huur: garage. Karel Door-
manstraat, tel. 2606.

Fiat 600 te koop. prijs na-
der o.e.t.k., loopt prima. H.
Halderman, Kostverl.str. 73.

Prima 4-pits gascomfort
aangeb.. ƒ25,-. Tel. 2450.

WOONHUIS te koop. Mo-
lenaarstraat 24, koopsom:
ƒ 62.000,-. Indeling begane
grond: entree, woonk., keu-
ken, badk. en toilet, ruime
tuin en schuur; verdieping:
3 sip. k., douche en toilet.
Inl.: mak. o.g. H. W. Cos-
ter, Burg. Engelbertsstr. 12,
tel. 5531.

Te koop aangeb.: wandel-
wagen. Koningstraat 60.

WONINGRU1L
Apeldoorn—Zandvoort.
Aangeb. te Apeldoorn, rui-
me 4-kamerflat, 8 hoog,
huur ± f 220,-. Gevr.: een-
gezinswoning in Zandvoort,
Hogere huur geen bezwaar.
Br. aan J. H. Plooijer, Tann-
hauserstr. 353, Apeldoorn.

Bedienend personeel voor
terras gevr.; tevens stoelen-
jongen. Aanmelden: strand-
paviljoen 12a.

Wie heeft Ramses? Wie
heeft mijn zwarte langhari-
ge hond met witte kin en
wit borstje op 3/5 meege-
nomen. Hoge bel. voor wie
onze Ramses terugbrengt.
G. Blik, Cach. Jansestraat
8/3 A'dam, tel. 020-930248

Het komlté viering Konln-
ginedag 1971 verzoekt vor-
deringen In te dienen vóór
20 mei a.s. op de afdeling
burgerzaken, Schoolstr. 6.

Toiietjuffrouw gevr. Aanm.:'
strandpaviljoen 12a.
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ZAHDYDORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind jun! f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland / 20,-
losse eksempiaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

aukema (p.v.d.a.)
volledig achter
sleep-in projekf
'Ik stel mij zonder enig voorbehoud achter
het opvangcentrum voor jeugdtoeristen zo-
als dit door de zandvoortse jongerengroep
Logos en Release Haarlem is uitgewerkt en
aan de gemeenteraad gepresenteerd'.
Dit verklaarde het pvda-gemeenteraadslid I.
M. Aukema, tijdens de vrijdagavond In het
Gemeenschapshuls gehouden openbare Ie-
denvergadering van de afd. Zandvoort van
de Partij van de Arbeid.

De socialistische afgevaardigde deelde in
aansluiting hierop mee dat het sleep-in pro-
jekt van Logos en Release aan de raads-
agenda voor de op 11 mei (hedenavond) te
houden bijeenkomst van de gemeenteraad
was toegevoegd. Op deze agenda prijkt te-
vens het voorstel van het kollege van b en
w een algeheel slaapverbod voor de open-
bare weg in te stellen. De heer Aukema
kon het opvangcentrum niet los zien van
het voorgestelde slaapverbod en was van
mening dat de behandeling van het sleep-

I. M. Aukema:
'slaapverbod Is Intolerant'

in projekt aan de diskussie over het slaap-
verbod vooraf diende te gaan (De hr. Auke-
ma zal dit vanavond aan de raad voorstel-
len).
De pvda-afgevaardigde kon geen enkele
waardering opbrengen voor het door het
kollege gewenste slaapverbod voor de open-
bare weg. Het is een van onbegrip en on-
verdraagzaamheid, getuigende maatregel te-
genover een groep mensen met een ander
gedrags- en leefpatroon dan de meerder-
heid. Een dergelijk verbod past niet in een
samenleving die de kwalifikatie demokratie
voor zich opeist, zei spreker.
De negatieve instelling van het dagelijks be-
stuur van de. gemeente t.a.v. nieuwe ver-
schijnselen in de maatschappij, bleek vol-
gens de heer Aukema ook uit het afwijzend
pré-advies' van b en w inzake het verlenen
van ƒ 500 subsidie aan Release Haarlem.
Alleen al uit de slotzin van b en w in het
pré-advies — !(...) instellingen, welke haar
doelstellingen trachten te bereiken met on-
wettige middelen, kunnen geen aanspraak
maken op subsidie' — spreekt een wereld
van onbegrip, zei het- raadslid.
Aan het. begin van de vergadering wierp
voorzitter H. de^Jong' een terugblik op de
onlangs gehouden Kamerverkiezingen, welke
hij'een sukses noemde voor de progressie-
ve konsentratie. Maar dit sukses was toch
niet; groot genoeg' voor een regeerbare
meerderheid in het parlement. De regerings-
partijen zijn hun zeteloverwicht weliswaar
kwijt, maar zij -kunnen met behulp van DS
'70'een kabinet vormen dat steunt op een
Kamermeerderheid. Wanneer een uit de kon-
fessionelen, vvd en DS'70 gevormd rege-
ringsteam tijdens de rit in het zand zou
bijten, dan zag de heer De Jong nieuwe ver-
kiezingen, in het verschiet.
Daar voor deze openbare bijeenkomst geen
vaste agenda was vastgesteld konden de
aanwezigen na de inleiding van de voorzit-
ter ^direkt". vragen aan het bestuur stellen.
Ook niet-leden van de partij werden door
het-bestuur-in de gelegenheid gesteld aan
de'-diskussies, deel te nemen. Een geste,
waarvan./door- enkele niet-pvda-ers ruim-

schoots gebruik werd gemaakt.
Op een vraag waarom de pvda in Zand-
voort vrijwel geen initiatieven ontplooit op
het terrein van de demokratisering van het
overheidsbestuur, antwoordde sekretaris
K. Sant, dat er binnen de pvda gedifferen-
tieerd over de politieke ontwikkelingen
wordt gedacht. De pvda, aldus de heer
Sant, is nog altijd een vergrijzende partij.
En de leeftijdsopbouw van de leden is van
invloed op het tempo waarin verandering en
vernieuwing zich voltrekt.
Persoonlijk beschouwde hij het ontbreken
van initiatieven inzake vernieuwing van het
overheidsbestuur als een tekortkoming,
maar hij achtte de gang van zaken tegen de
achtergrond van de partijstruktuur wel ver-
klaarbaar. De heer Sant had overigens alle
vertrouwen in het vernieuwingsproces, dat
de laatste jaren binnen de pvda gaande is.
En dat er in Zandvoort onder de socialis-
ten verschillend gedacht wordt over be-
stuursvernieuwing, bleek uit de hierop vol-
gende gedachtenwisseling tussen de zaal
en de raadsleden Aukema en Van der Moo-
len. Eerstgenoemde was voor het houden
van openbare kommissievergaderingen en
de' heer Van der Moolen tegen. In tegen-
woordigheid van pers en publiek kan je nu
eenmaal niet gemakkelijk vrijuit spreken,
vond laatstgenoemde. Ook komt hetgeen je
te berde brengt niet altijd goed over in de
kranten en krijgen de mensen daardoor een
scheef beeld van het standpunt dat je in-
neemt, aldus de heer Van der Moolen.
'Op welke wijze denkt de pvda de jongeren
die straks op 18-jarige leeftijd naar de
stembus mogen voor de doelstellingen van
het socialisme te interesseren en te aktive-
ren', luidde een vraag.
O.a. door de vertegenwoordigers van de
partij in de Kamer en de Staten dichter bij
het publiek te brengen en met lokale vraag-
stukken kennis te laten maken, antwoordde
de heer De Jong. De pvda is hier al enige
tijd intensief mee bezig, aldus de afdelings-
voorzitter.

ZEEZEILERS
OPENEN VAARSEIZOEN

Op donderdag 20 mei a.s., Hemelvaartsdag,
opent de Watersportvereniging Zandvoort
het vaarseizoen '71. Na een bijeenkomst van
de leden in het botenhuis van de vereniging
aan het zuiderstrand, vindt het traditionele
admiraalzeilen plaats. In de middaguren zul-
len wedstrijden voor alle klassen worden ge-
houden.

INSTELLING
MIDDENSTANDSKOMMISSIE
VOORGESTELD

Hedenavond vragen b en w goedkeuring
van de raad voor de vaststelling van een
'oyerlegverordening gemeentebestuur —
midden- en kleinbedrijf', welke de vormin-
van een middenstandskommissie mogelijk
moet maken.
De zandvoortse middenstanders hebben
enkele jaren geleden om een dergelijke kom-
missie verzocht ter behartiging van de be-
langen van het zakenleven in de badplaats.
De straridpachtersver. Zandvoort neemt het
standpunt in dat de bijeenkomsten van de
kommissie openbaar moeten zijn. Maar de
andere organisaties — de Zandvoortse Han-
delsvereniging, de r.k. De Hanze, Peruka
en Hoera — willen daar niets van weten.
Aangezien zij de meerderheid uitmaken zien
b en w geen aanleiding zich achter het
standpunt van de strandpachters te stellen.

B en w voelen niets voor het voorstel
Aukema (pvda) om Release Haarlem een
gemeentelijke subsidie van ƒ 500 te verle-
nen. Instellingen, welke haar doelstellingen
trachten te bereiken met onwettige midde-
len, kunnen geen aanspraak maken op over-
heidssteun, stelt het kollege in zijn pré-
advies aan de raad.

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat
met de door b en w op de agenda geplaat-
ste herziening van de vergoeding aan
raadsleden voor het bijwonen van raads- en
kommissievergaderingen, zal de honorering
voor het bijwonen van een raadszitting ge-
bracht worden van ƒ 40 op ƒ 48 en voor
deelname aan kommissiebijeenkomsten van
f 20 op f 24.

WERELDWINKEL
ZATERDAG OPEN

A.s. zaterdag zal de wereldwinkel aan de
Kostverlorenstraat worden geopend. In de
winkel zal een informatiecentrum worden
gevestigd over de ontwikkelingslanden. Pro-
dukten uit deze landen zullen in de winkel
verkrijgbaar zijn.

b en w van zandvoort
kontra opvangcentrum
voor jeugdtoeristen
Het kollege van burgemeester en wethou-
ders heeft zich in een gistermorgen uitge-
bracht pré-advies aan de raadsleden uitge-
sproken tegen het door Logos en Release

. uitgewerkte plan voor een opvangcentrum
voor jeugdtoeristen en zij stellen de raad
hedenavond voor het verzoek van genoem-
de instellingen om financiële hulp bij in-
richting en eksploitatie van het sleep-in pro-
jekt van de hand te wijzen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente
Zandvoort acht zowel Logos als Release
niet de geëigende organisaties om een der-
gelijk opvangcentrum te beheren en te eks-
ploiteren. Beide organisaties voldoen vol-
gens b en w niet aan de voorwaarden, die
aan leiding en bedrijfsvoering van een der-
gelijk projekt dienen te worden gesteld.
In dit verband wijst het kollege in zijn pré-
advies op de opvangcentra in Amsterdam
waar het merendeel van het personeel
wordt gerekruteerd uit studenten van de pe-
dagogische akademie, de sociale akademie
en de universiteiten. Aan het hoofd van
ieder projekt is een projektleider aangesteld
die speciaal het oog houdt op de meest
jeugdige toeristen. Dit betekent, aldus het
gemeentebestuur, dat een bepaalde organi-
satie, welke zich gaat bezighouden met de
bedrijfsvoering van een dergelijk hotel, dui-
delijk herkenbaar en akseptabel moet zijn.
Naar de mening van b en w kan Logos noch
Release als een dergelijke organisatie wor-
den beschouwd.
Verder is het kollege van mening dat het
niet aangaat op kosten van de gemeenschap
van Zandvoort vakantie te houden,
leder die met vakantie wil gaan, vervolgen
b en w, weet dat daarmede bepaalde mini-
male kosten gemoeid zijn voor logies, rnaal-
tijden en reiskosten en dat deze minimale

,. kosten — al naar gelang het geld dat men

DIAGNOSE
VAN
BURGEMEESTER

In een gisteren in het Haarlems Dag-
blad gepubliceerd vraaggesprek heeft
burgemeester A. Nawijn de Logos-
jongeren 'een niet te identificeren
groep' genoemd. En verder: 'Wat zij
doen is een onrustig heen en weer
vliegen van het een naar het ander.
Een hele hoop geblaas en geblaat,
maar er komt helemaal niets uit. Nu
komen ze op 4 mei met een verzoek
om medewerking voor een opvangcen-
trum voor jeugdtoeristen en dat moet
er dan maar even snel doorgedrukt
worden'.
En over Release Haarlem — die in
het nieuws kwam door' kraakakties
van huizen — zegt de heer Nawijn:
'Wat ik tot nog toe van Release heb
gemerkt en gelezen is dat ze op een
Robin Hood-achtige wijze opereert.
En op het gebied van de begeleiding
van druggebruikers vraag ik me af
of ze een verantwoordelijke methode
volgen. Ik twijfel er erg aan. Als je
je op het terrein van de gezondheids-
zorg begeeft en je bent niet bevoegd,
kom je in konflikt, maar zo gauw je
komt op het terrein van de geest, de
persoonstruktuur, dan kan iedere
amateur die er denkt wat aan te kun-
nen doen, z'n gang gaan. Ik heb alle
begrip voor jonge mensen die in de
Sturm und Drang-peripde zijn, maar
als je ze helpt moet je ze toch ook
duidelijk maken dat die ouders toch
nog wel goed zijn. Het is een kwa-
lijke zaak als je die band niet aan-
moedigt. Wij vertikken het de norm-
loosheid tot norm te verheffen'.

voor vakantie beschikbaar heeft, naast de
tijd die men daarvoor kan uittrekken, de
duur van de vakantie bepalen.
Slechts een klein gedeelte van de jeugd
kan door de ouders financieel in de gele-
genheid worden gesteld om vakantie te nou-
den; verreweg de meesten zullen door wer-
ken en sparen hun vakantiegeld bijeen moe-
ten brengen. Op zichzelf is dat een gezon-
de zaak. Het gaat echter te ver om geheel
of gedeeltelijk ongenood anderen tot last
te zijn, aldus het kollege.
Volgens b en w is het nog maar de vraag
of Logos over het pand Welgelegen aan de
Hogeweg voor het onderbrengen van het op-
vangcentrum zal kunnen beschikken. T.a.v.
de eisen, die aan de inrichting van 't ge-
bouw moeten worden gesteld in het belang
van de volksgezondheid en de brandveilig-
heid, lijkt het volgens het kollege op zijn

.minst twijfelachtig of de overgelegde begro-
"ting in dit verband als een reële kan wor-
den aangemerkt. B en w stellen de afge-
vaardigden tenslotte voor het verzoek van
Logos en Release Haarlem van de hand te
wijzen.

RAAD
KAN PANIEK
BEZWEREN
Zonder zelfs maar een poging te doen de
kwestie waar het om gaat te benaderen en
verstoken van ieder begrip wijst het kolle-
ge van b en w het verzoek om financiële
steun voor het opvangcentrum voor jeugd-
toeristen van de hand. Naar de mening van
het gemeentebestuur dient de gemeenschap
geen cent te besteden aan de hier in het
zomerseizoen verblijvende jongeren met een
bescheiden vakantiebudget. D.w.z. geen
cent voor hun sociale, hygiënische en me-
dische begeleiding. Een 19e ecuwse denk-
trant die men niet meer voor mogelijk had
gehouden.
De burgemeester van Zandvoort hoopt nu
maar dat het verzoek om subsidie voor het
opvangcentrum 'niet tot een paniekachtige
behandeling in de raad zal leiden'. Maar die
panieksituatie is in feite reeds geschapen
door hot dagelijks bestuur van de gemeen-
te. Zeven maanden nadat de Logos-jonge-
ren bij b en w aan de bel hebben getrok-
ken om de nodige voorzieningen te treffen
voor het jeugdtoerisme, komt het kollege
op do drempel van het seizoen met een al-
geheel slaapverbod voor de openbare weg.
Over andere mogelijkheden voor slaapgele-
gcnheid wordt door b en w met geen woord
gerept, maar wel wijst men een geboden
oplossing voor nachtlogies radlkaal van de
hand.
De gemeenteraad kan deze panieksituatie
hedenavond nog bezweren door mee te wer-
ken aan de verwezenlijking van het door
Logos en Release voorgestelde opvangcen-
trum.

DUINBRAND
Vrijdagmiddag is de zandvoortse brandweer
ruim twee uur bezig geweest met het be-
strijden van een duinbrand ten oosten van
de Keesomstraat. Toen het vuur bedwongen
was bleek dat bijna duizend vierkante me-
ter duinbeplanting door de vlammen ver-
teerd was.
Oorzaak van de brand was het spelen met
lucifers door kinderen.

GESLAAGDE
AMUSEMENTSAVOND
VOOR BEJAARDEN
Op initiatief van een aantal zandvoortse
huisvrouwen vond afgelopen donderdag een
amusementsavond plaats in het verenigings-
gebouw 'De Krocht'. Het programma voor
de bijeenkomst werd belangeloos verzorgd
door een groepje oude bekenden uit de
amusementswereld o.l.v. Kees Manders, die
tevens als konferencier optrad. Het gezel-
schap bestond uit de violist Frans van den
Berg, de pianist André Smit, An Mulder-
Smit, Maria Zamora en Rika Jansen. Laatst-
genoemde zong met veel sukses verschei-
dene liedjes uit haar repertoir, waaronder
het bekende 'Amsterdam huilt'. Ook het op-
treden van de andere medewerkenden werd
door de zaal bijzonder gewaardeerd. Tijdens
de pauze in het programma konden de be-
jaarden luisteren naar het zandvoortse mu-
ziekgezelschap 'De Kwallentrappers'. Een
geslaagd intermezzo was het optreden van
de 10-jarige Jolanda Jansen met haar vóór-
dracht van 'oud zijn'.
Uit de reakties na afloop van de voorstel-
ling bleek, dat de bejaarden veel plezier
aan dit initiatief hebben beleefd.



mac organiseerde
motorraces op circuit

FAMILIEBERICHTEN

Eergisteren vonden op het circuit door de
MAC-Zandvoort georganiseerde nationale
races voor sportmachines, standaard- en
zijspanmotoren plaats. Tijdens de zijspan-
races — die meetellen voor het landskam-
pioenschap — werd het baanrekord voor
deze kategorle gebroken door het duo A.
Klören en J. de Jong. Zij reden eeh ronde
in 1.57.9, snelheid 128.030 km.

De uitslagen van de acht wedstrijden, die
op 't programma stonden, luiden als volgt:
Sportmachines t/m 250 cc, 12 ronden=
50.316 km:
1. Kees Schermer, Castricum, Suzuki 250,
in 23.58.4=gem. 125.929 km; 2. Frits Gey-
sendorpher, Den Haag, MZ250. Snelste
ronde: Schermer in 1.57.6=128.357 km.

Sportmachines 251 t/m 500 cc, 12 ronden=
50.316 km:
1. Kees Bouwmeester, Abbenes, Honda
450, in 22.26.7=134.504 km; 2. Herbert
Spahn, Amstelveen, Kawasaki 500.
Snelste ronde: Bouwmeester in 1.50.6=
136.480 km.

Sportmachines boven 500 cc, 12 ronden=
50.316 km:
1. Kees Bouwmeester, Abbenes, Laverda
750 in 23.47.1 = 126.926 km; 2. Jan van Dis-
seldorp, Breda, Laverda 750. Snelste ronde
voor Bouwmeester in 1.54.0=132.410 km.

Drukkerij Oudt
«/h Gsrtenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R AL UW D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

SPORTING CLUB ZANDVOORT
De uitslagen zaalvoetbal van j.l. donder-
dag luiden:

Sporting II—Handbal 2—5
Duysterghast—Sandevoerde 3—3
Drommel—Politie 2—7
Sporting l—Colpitt 2—O

Het programma voor a.s. donderdag ziet er
als volgt uit:

Handbal—Sandevoerde
Buchel—Politie
Sporting II—Drommel
Duysterghast—Sporting l

TENNIS CLUB ZANDVOORT
Uitslagen zaterdag 8 mei
distriktskompetitie
Heren:

Brederode l—Zandvoort l 2—2
Zandvoort II—Velsen l 4—O
Heemstede l—Zandvoort III 4—O

Gemengd:
Zandvoort l—Gieteling l 1—3

Uitslagen zondag 9 mei
kompetitie
: Festina V—Zandvoort l 2—6

Zandvoort II—Joy Mozaïek V 8—O
Inside l—Zandvoort III afg.
Zandvoort IV—De Munnik II 2—6
DSS l—Zandvoort V 2—4 afgebr.

Zondag-jeugd:
Zandvoort—Martinus afg.

Programma zaterdag 15 mei
distriktskompetitie
Heren:

Zandvoort l—Bloemendaal l
Zandvoort II—Velserbeek l
Kontakt l—Zandvoort III

Gemengd:
Bennebroek II—Zandvoort l

Programma landelijke kompetitie
zondag 16 mei

Zandvoort l—Baarn l
Marquette l—Zandvoort II
Zandvoort III—Zaandam III
Ready '28 l—Zandvoort IV
Zandvoort V—Leidse Hout IV

Zondag-jeugdteam:
Hoogerheide—Zandvoort

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Afgelopen zondag nam de vereniging deel
aan een wedvlucht vanaf St. Ghislain. De
afstand bedroeg 223 km. De eerste duif
arriveerde om 13.39.17 uur. Hier volgen de
uitslagen:
W. Driehuizen: 1, 3, 7, 16, 22, 23; L. Bol:
2, 5, 18; P. Dannenburg: 4. 6, 25, 33; C.
van Egmond: 8, 9, 12, 19, 21, 28, 30, 35;
A. Molenaar: 10; H. Lansdorp: 11, 26; P.
Peters: 13, 15; K. Driehuizen: 14, 20, 29,
32; W. Terol: 17; R. Driehuizen: 24. 31;
Jb. Koper: 27, 37, 38; J. Fransen: 34; J.
Koper en Zn.: 36 en J. Harteveld: 39, 40.

Zandvoortse Bridge Club
Na de tweede wedstrijd van de laatste kom-
petitie is de stand in de A-lijn, fam. Hei-
doorn met 117.59%, in de B-lijn het kop-
pel mevr. Notterman-De Zwarte met 12084
%, in de C-lijn 120.31% en in de D-lijn
fam. Lenterman met 114.58%.

Standaardmotoren, klasse A, 12 ronden=
50.316 km:
1. Herbert Spahn, Amstelveen,- Kawasaki
500, in 23.01.6=gem. 131.107 km; 2. Jan
Roubos, Nieuw Vennep, Kawasaki 500.
Snelste ronde: Spahn in 1.53.1 = 133.464
km.

Standaardmotoren, klasse B, 10 ronden=
41.930 km:
1. Wim van Manen, Hilversum, Kawasaki
350, in 19.57.3=126.073 km; 2. Cor van der
Sluijs, Capelle a.d. IJssel, Triumph 500.
Snelste ronde voor Wim van der Bedum,
Amersfoort, Kawasaki 350 in 1.57.1=gem.
128.905 km.

Standaardmotoren, klasse C, 10 ronden=
41.930 km:
1, Jan Beckx, Amsterdam, Kawasaki, in
22.21.9=112.487 km; 2. Ger Boot, Zwolle,
Suzuki 250. Snelste rond; Boot in 2.08.9=
117.104 km.

Standaardmotoren, klasse D, 8 ronden=
33.544 km:
1. A. van Driel, Strijen, Honda 250 in
19.57.1 = 100.75 km; 2. Koos Geskus, Rid-
derkerk, Honda 250. Snelste ronde: Geskus
in 2.22.2=106.151 km.

Zijspannen, 8 ronden=33.544 km:
1. Fr. Steiginga (J. Kort), Medemblik, Hon-
da in 16.18 8=gem. 123.374 km; 2. A. Klô-
ren (J. de Jong), Jutphaas, BMW. Snelste
ronde voor Klören in 1.57.9=gem. 128.030
km.

Voor twee renners liep de race van zondag
minder fortuinlijk af. Ad. Karsemakers be-
landde met een gebroken sleutelbeen in een
haarlems ziekenhuis, nadat hij met zijn ma-
chine in de buurt van het gerooide bos
over de kop was geslagen. Oorzaak van
zijn tuimeling was een lekke band.
Door een foutieve manoeuvre in de Gerlach-
bocht raakte Wim Wubbeling uit zijn even-
wicht en kwam op het wegdek terecht. Met
een gebroken linkeronderbeen werd hij
eveneens naar een haarlems ziekenhuis
overgebracht.

aan . . .
De partij, die hieronder staat afgedrukt, is
zo'n partij waarin het lijkt of slechts één
speler speelt. Direkt vanuit de opening be-
gint de witspeler een aktie op de konings-
vleugel, waartegen Zwart geen enkel ver-
weer weet te vinden. Geen al te diepzin-
nige partij, maar altijd aardig om na te
spelen.
BOTTER1LL—PALACIOS,
Clare Benedict-toernooi 1971
1. d2-d4, d7-d6, 2. e2-e4, Pg8-f6, 3. Pb1-
c3, g7-g6, 4. f2-f4, Lf8-g7, 5. Pg1-f3, 0-0,
6. Lf1-e2, c7-c5, 7. d4xc5, Dd8-a5, 8. 0-0,
Da5xc5+, 9. Kg1-h1, Pb8-c6 (Dit alles is
overbekend. In plaats van de tekstzet komt
de andere paardzet 9. ...Pbd7 zeer in aan-
merking, b.v. 10. Pd2, a6, 11. Pb3, Dc7,
12, Lf3, Pb6, 13. a4, Le6, 14. a5, Pc4 en
Zwart stond al beter; aldus Wade—Scham-
kovitsch, Mallorca 1966) 10. Le2-d3, Pc6-
b4 (Deze zet wordt door het duitse blad
Schach-Echo afgekeurd. Men beveelt 10.
...Lg4 aan; ook na die zet blijft de witte
stelling echter te prefereren: 11. Del, Lf3:,
12. Tf3:, Pd4, 13. Tfl, Rusakov-Bastrikov,
USSR 1963) 11. Dd1-e1, Lc8-e6, 12. Lc1-
e3, Pb4xd3, 13. c2xd3, Dc5-b4 (Een vrij
zinloze zet, omdat, zoals Wits volgende zet
aantoont, pion b2 helemaal niet bedreigd
wordt) 14. a2-a3!, Db4-a5 (Op 14. ...Db2:
zou 15. Tf2, Db3, 16. Pd4, Db6, 17. Pe6:
etc. gevolgd zijn) 15. h2-h3, Ta8-c8 (Alle-
maal erg passief. Misschien kwam 15. ...
d5 in aanmerking) 16. Pf3-d4, Le6-d7, 17.
f4-f5!, e7-e6 (Ook geen al te beste; Zwart
kan toch nauwelijks op f5 gaan slaan en
nu komt f5-f6 in de stelling) 18. De1-h4,
Pf6-e8, 19. f5-f6, Da5-d8, 20. Le3-g5, Lg7-
h8 (Een droevige stelling voor Zwart. Het
is echter de kunst om met Wit nu een be-
slissing te forceren en met een aardige
paardzet lukt 't inderdaad. Zie diagram)

a b c d e f g f h

21. Pd4-f5!, Lh8xf6 (Andere mogelijkhe-
den waren: 21. ...ef5:, 22. Pd5, Pf6:, 23.
Pf6:+, Lf6:, 24. Lf6: benevens Dh6 en mat,
resp. 21. ...gf5:, 22. Dg3, h6, 23. Lh6:+,
Kh7, 24. Lf8:, Lf6:, 25. Ld6:, etc. Ook na
de tekstzet volgt een aardig slot) 22. Pf5-
h6+, Kg8-g7, 23. Tf1 x f6! en Zwart gaf op,
want op 23. ...Pf6: volgt 24. Tf1, etc.
Korresppndentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Heden is tot onze grote droefheid,
na een geduldig gedragen lijden, in
volle vrede van ons heengegaan, onze
lieve moeder en oma

Hendrlka Alida Schaap-Meijer
op de leeftijd van 75 jaar.

A. C. Dietz-Schaap
W. H. Dietz
Jan
A. P. Erich-Sleeman
M. J. Erich

Zandvoort, 9 mei 1971
Jac. P. Thijsseweg 5

Moeder ligt opgebaard in de rouw-
kamer, Dorpsplein 11 te Zandvoort.
Bezoek aldaar 's middags van 3-4 uur
en 's avonds van 7.30-8 uur.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben donderdag 13 mei a.s. om 11 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of l x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, te).
0 2 0 - 4 2 1550.

Welk jong meisje
komt mij assisteren In kunstnijverheids-
winkel?

DE GROENE LANTAARN
Haltestraat 19 • Telefoon 3469.

Albert H ei j n nv
Voor onze Supermart, Grote Krocht
9 te Zandvoort vragen wij:

(leerling) slagers
excl. vakdiploma

De bedrijfsleider van bovengenoemde
Supermart, de heer T. Baars, (Tel.
02507-2657), vertelt u gaarne alle
bijzonderheden over deze funktie.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt l

VERLOREN: nertsbontje,
bruin met fluweel gevoerd,
verloren in de omg. Ostade-
straat, Jan Steenstraat en
Kostverlorenstr. Teg. bel. te-
rug te bez. mevr. Hartman,
Tolweg 25, tel. 3463.

Gevr.: zo spoedig mogelijk
net meisje, vakkennis niet
vereist, evt. intern.
Hotel Meyershof, Burgem.
Engelbertsstr. 70, telefoon
02507-3020.

Weg. overkompl.: Peugeot
1000 ANW 13, keuring toe-
gest., motor en radiator,
9000 km oud. Ter Velde,
Mr. Troelstrastraat 24, tel.
na 19 uur: 4340.

Meisje of jonge vrouw voor
halve dgn. gevr. in de huls-
houding. Aanm.: Schwartz,
Hogeweg 1, tel. 3722.

Jong kand. notaris zoekt
voor direkt in Zandvoort,
Aerdenhout of Heemstede,
ruime gestoff. kamer. Tel.
overdag 02507-2930, tele-
foon 's avonds 02200-16416

Jongeman, 17 jaar, zoekt
werk in de vak., evt. reeds
nu op zat. Tel. 3710.

Hulp gevr. voor de schoon-
maak. Mevr. Stiekel, Tol-
weg 29.

Seizoenhulp gevr. (meisje
16-18jr.) Hogeweg 7, tel.
2799.

Aangeb.: jonge duitse her-
der, reu, 3 mnd. oud, prijs:
ƒ 100,-. Schoolstraat 8.

DABO-

HtLPÉN
l

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023) 265185 Singer Naaimachines, vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

Te huur
Zandvoort, centrum dorp, 2 LOODSEN, 700 m2
en 500 m2 vloeroppervlakte.
Te bevr.: Haarlemmerstraat 13D, telefoon 2569.

Kamerbreed tapijt
kopen zonder risico

zichtbaar BETER en VOORDELIGER !

AMSTERDAM: ALB. CUYPSTRAAT 175-179
HAARLEM: GEN. CRONJÉSTRAAT 4

GROTE., HOUTSTRAAT 166
ZAANDAM: GEDEMPTE GRACHT 44

O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FQRTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S PI ER l E U S, Koninginneweg 21.
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

VÖft ^ ^ in alle f iliaeh van
<3e PIRKVAN DEN BROEK
Week eh JAC.HERMANS

PRODENT
TANDPASTA
GROTETUBE
normale prijsJHT
actie prijs: 821̂  et

(2VOOr1<*)

metveeljongeversezomerpenten

4bordenblik
van

iPERGES
ook heerlijk in een plakje ham l

hoogblik250grani

normaal of met paprika

GEZINSBAAI
van
Jjjfvoor: 69

VLUGKOKENDE

SPAGHETTI
speciaal voor U geïmporteerd uit italiè l

PAK 250 gram
van

voon
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3.50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren f 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

opvangcentrum jeugdtoeristen
kwam dinsdag niet in stemming
De spanningen waren dinsdagavond j.l. in
de raadzaal (en daar buiten!) voelbaar,
toen de niet geheel voltallige raad — de
heer ZOET (pvda) was wegens ziekte af-
wezig — zich zette aan de behandeling van
het raadsvoorstel nr. 82/1971: 'Stichting
van een jeugdhotel'.
Dit voorstel was op het laatste ogenblik aan
de agenda toegevoegd en het behelsde de
brief van Logos van 4 mei j.l. betreffende
de oprichting van een opvangcentrum voor
jeugdtoeristen in hotel Welgelegen aan de
Hogeweg.

Ook de Stichting 'Release-Haarlem' — een
groepering jongeren, die in het recente ver-
leden de aandacht heeft getrokken door het
kraken van panden in Haarlem — steunde
het verzoek van Logos.
In hun pré-advies aan de raad stelden b
en w zich negatief op tegen het verzoek.
In ons blad van dinsdag j.l. informeerden
wij de lezer uitvoerig over deze materie.
Bovendien waren er nog twee voorstellen,
waarbij de jongeren ten nauwste waren be-
trokken: Een voorstel tot wijziging van de
Algemene Politie Verordening, inhoudende
een algeheel verbod van slapen op de open-
bare weg en tenslotte een afwijzend voor-
stel op een verzoek van de hr. AUKEMA
(pvda) tot toekenning van een subsidie van
ƒ 500 aan de Stichting Release Haarlem.
B en w stelden zich op het standpunt dat
instellingen, die hun doelstellingen trachten
te bereiken met onwettige middelen, geen
aanspraak op subsidie kunnen maken. Ook
was het advies van de raadskommissie van
bijstand voor algemene zaken negatief,
evenals dat van de kommissie voor finan-
cien, waarvan echter één lid een éénmalige
subsidie aan genoemde stichting gewenst
achtte.
Toen de brief van Logos in de 'ingekomen
stukken' aan de orde kwam, stelde de hr.
AUKEMA voor de kwestie 'jeugdhotel' te
behandelen voor de beide voorstellen
'Slaapverbod' en 'Subsidie aan Release'.
Dit verzoek werd gesteund door de heer
TER VEER (kvp) waarna VOORZITTER zei
hiertegen geen bezwaar te hebben.
Inmiddels was de belangstelling voor deze
vergadering zo groot geworden, dat de —
voor het merendeel jeugdige — bezoekers
geen plaats meer konden vinden op de pu-
blieke tribune. Zij bevolkten ook de hal,
van waaruit zij de diskussie volgden, ter-
wijl er ook enkelen plaats hadden genomen
op de vloer voor de pers-tribune.

kommissie gaat opvangcentrum
jeugdtoerisme bestuderen
De hr. TER VEER begon zijn betoog met
de opmerking dat hij het pré-advies van b
en w zag als samenvatting van een voor-
ingenomen standpunt, maar z.i. kon een
zaak ook nog van twee kanten worden be-
keken. Spr. bekende dat hij zich in een
kwestie als deze ondeskundig moest noe-
men en daarom had hij zich gewend tot een
organisatie, die er veel meer van wist dan
hij, n.l. het Leger der Heils. Hij had ge-
sproken met de heer Krommenhoed, die
zich ontpopte als een warm voorstander
van wat de jongeren willen, echter op be-
paaide voorwaarden.
Het opname-beleid zal zich moeten richten
op doorstroming, anders loopt de zaak
vast; men mag een dergelijk hotel niet al
te attraktief maken, dus een minimum aan
faciliteiten; het kontakt tussen de jongeren
en de ouders moet bevorderd worden; de
slaapgelegenheden dienen voor jongens en
meisjes gescheiden te blijven, hoewel daar-
van in bijzondere omstandigheden van af-
geweken kan worden; het druggebruik dient
met een zekere tolerantie benaderd te wor-
den, maar toch zeker kontroleerbaar te zijn
en er moet een 'toezicht houdend kollege'
aangesteld worden van b.v. vijf personen.
Van de zijde van het Leger des Heils wordt
desgevraagd medewerking toegezegd. Vol-
gens de heer Ter Veer zou mevr. De Waard,
die zich zo verdienstelijk heeft gemaakt in
het 'Rekreade-werk', ook wel zitting willen
nemen in dit Kollege.
'Laten wij de moed hebben', aldus besloot
de hr. Ter Veer, 'om dit te doen, deze jon-
geren moeten een kans hebben".
De hr. WIJNBEEK (d'66) vond dat er uit
het z.i. weinig doordachte pré-advies van
b en w een zekere 'boosheid' sprak. Hier
is sprake van een militante groep jongeren,
die iets onderneemt, waarin het gemeente-
bestuur in feite ten achter blijft. Spreker
drong aan het gehele kompleks van het jon-
geren-vraagstuk en zeker déze materie nog
eens goed te doordenken in de kommissie
voor sociale zaken. Daarna moet er over-
leg met alle belanghebbenden zijn.
De hr. PAS (btv) was de eerste, die een
ander, een geheel negatief, geluid liet ho-
ren. Hij vroeg zich af wat het allemaal

voor
FIETSEN

. en
, BROMMERS

VER5TEEGE
HBLTE5TR.IB • TEL:«93- ZRNDVODRT

moet worden, als wij op grote schaal de
meestal niet over geldmiddelen beschikken-
de jeugd naar Zandvoort gaan halen. Hij
wist zelfs al het antwoord: 'Stelen en dieve-
rij krijgen we dan en gebedel om 'fifty
cents'l Laten we dat alstublief buiten Zand-
voort houden, vond hij. Hij had ook geen
hoge dunk van dat zgn. jeugd-enthousiasme
en hij zag niet in waarom de gemeente dit
moet betalen. Voor dit doel zijn nu juist
de jeugdherbergen ingesteld. Hij was van
mening dat aan de ongebreidelde jeugd-
aktiviteiten maar eens een halt moest wor-
den toegeroepen en hij was een tegenstan-
der van het amsterdamse voorbeeld. (Am-
sterdam richt, zoals men weet, nog deze
zomer een tweetal opvangcentra op voor
de jeugd).
De hr. AUKEMA (pvda) had ook wel erva-
ringen met organisaties, waarover hij nu
niet wilde spreken. Maar hij was niet di-
rekt een voorstander van het inschakelen
van het Leger des Heils en — zoals hij
opmerkte — dominees-vrouwen. Hij was het
in geen enkel opzicht met het pré-advies
van b en w eens. De jeugdproblemen nou-
den niet op bij de grens van Bentveld! Hij
vond het een geweldig goed initiatief van
Logos en hij voelde ook wel voor een na-
der overleg in de kommissie voor sociale
zaken, met inachtneming van de opmerkin-
gen van de heren Ter Veer en Wijnbeek.
De hr. FLIERINGA (inspr. nu) zei dat het
met weinig geld 'vakantie houden' een so-
ciaal gebeuren is, waarvoor we wel de ogen
kunnen sluiten, maar het gebeurt domweg.
Hier hebben wij jongeren, die er wat aan
willen doen. Mede door het voorstel tot het
verbieden van het slapen.op de openbare
weg, is de kwestie niet eenvoudiger gewor-
den. Wij zullen toch werkelijk naar een al-
ternatief moeten zoeken. Hij sprak zich uit
voor een diepgaand overleg om op korte
termijn te komen tot een verantwoorde op-
zet van zaken, in samenwerking met de
kommissie voor sociale zaken. Tenslotte
vond hij de wijze, waarop de initiatiefne-
mers zijn benaderd door het kollege, niet
prettig.
De hr. KEUR (prot.-chr.) zag in deze kwes-
tie ook een stukje 'miljeu-hygiëne', waar te-
genwoordig zo vaak over wordt gesproken.
'Het ontbreekt ons aan verantwoordelijk-
heid', vond hij. Het gaat hier veelal om
minderjarigen, die op reis of misschien wel
op drift zijn, zei hij. De eigen verantwoor-
delijkheid van de jeugd moet wel gestimu-
leerd worden. Daarom had hij een genuan-
ceerder voorstel verwacht.
De hr. KOK (azb) juichte het initiatief toe,
alleen niet op deze manier, want de kwes-
tie vereist een deskundige aanpak. Hotel
Welgelegen achtte hij volkomen ongeschikt
voor dit doel. 'Het is er een ontstellende
troep', oordeelde hij. De dag, waarop het
wordt afgebroken, moet voor Zandvoort een
feestdag zijn! Spr. vond het moeilijk om
vanavond al een beslissing te nemen en hij
vond het jammer dat deze kwestie niet een
paar maanden eerder ter tafel was geko-
men. 'Wij moeten het goed doen, of anders
niet'.
Mevrouw HUGENHOLTZ (vvd): 'Het kan
niet goed gedaan worden', meende zij, 'dus
we moeten er maar helemaal van afzien'.
Het geslaap en gehang langs de openbare
weg was haar ook een doorn in het oog,
maar als ze weten dat ze opgi/pakt worden,
komen ze er gauw achter dat zo iets niet
meer getolereerd wordt. Zij kon zich vol-
komen verenigen met het pré-advies van het
kollege.
De hr. JANSSENS (inspr.-nu) zei dat het
probleem niet van vandaag is. Het is we-
reld-wijd. Spr. vond dat de heer Ter Veer
zeer goed geïnformeerd was, maar toch
miste hij iets in de suggestie betreffende
de samenstelling van een eventueel begelei-
dend kollege, n.l. de ouders van de jonge-
ren. Hij achtte het een noodzaak in het
overleg ook de Bond van Verontruste
Ouders te betrekken. 'Als ik bijvoorbeeld
aan druggebruik denk', aldus de hr. Jans-

hier
staat
uw brief
Het debat in de gemeenteraad over het
jeugdhotel c.a., heeft twee zaken duidelijk
in het licht gesteld.
Dat de initiatiefnemers niet gelukkig zijn
met hun tegenstanders is logisch, maar wat
te denken van hun medestanders?
Hun verzoek om enige steun bij een poging
om een reeds lang leegstaand hotel pro-
visorisch in te richten om daar gedurende
slechts drie maanden, van 's avonds 7 uur
tot de volgende morgen 11 uur jeugdige
toeristen een onderdak te kunnen bieden,
heeft zoveel overhoop gehaald dat de eni-
ge uitweg van de raad verwijzing naar de
comm. Soc. Zaken bleek te zijn.
Zo ziet men hoe een met vreugde begroete
baby door de familie doodgeknuffeld kan
worden nog voor het kind in de wieg ligt.
In de tweede plaats bleek dat bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingen geen halt
houden bij de gemeentegrens, maar ook dat
de beoordeling daarvan niet gebonden is
aan ficties als 'oppositie' of 'samenwerken-
de partijen'.

K. Sant,
Bentveld.

sens, loopt mij het water over de rug', zei
hij. 'Of in de mond?!', vroeg zijn buurman,
de hr. Wijnbeek. De hr. Janssens ging niet
op dit grapje in en sloot zijn betoog af met
de mening dat de gezonde jeugd een kans
moet hebben. Hij zou niet zonder meer wil-
len zeggen dat dit niet kan, maar de kwes-
tie moet wel een goede begeleiding hebben
en er moet iets gedaan worden, anders
wordt het een lange, hete zomer voor Zand-
voort.
De hr. v.d. MOOLEN (pvda) zei dat het
jeugdtoerisme een maatschappelijk ver-
schijnsel is. Logos onderneemt iets en spr.
achtte het verantwoord deze jongeren een
kans te geven. Met een slaapverbod alleen,
komen wij er niet, aldus de heer v.d. Moo-
len. 'Als we niets doen, krijgen we narig-
heid!'
VOORZITTER was wat verwonderd over
wat de hr. Ter Veer had gezegd. Er is geen
sprake van een vooringenomenheid van de
zijde van het kollege. Hij was in het ge-
heel niet te spreken over het grapje van
de hr. Wijnbeek, die z.i. het druggebruik
bagatelliseert. Hij had veel eerder verwacht
van verantwoordelijke mensen, dat zij de
destruktieve invloeden van het druggebruik
aan de kaak hadden durven stellen. 'Hier
zijn invloeden aan de gang', aldus spr. 'die
bijzonder ondermijnend zijn voor de gehele
samenleving'.

Voorzitter A. Nawijn:
ondermijnende krachten

in onze samenleving

Hij realiseerde zich overigens wel dat er
iets moest gebeuren, maar hij nam afstand
van de groeperingen Logos en Release, die
hij niet kompetent-vond om er mee in zee
te gaan. Het gaat hier inderdaad om min-
derjarigen en voor deze problematiek scho-
ten zowel Logos als Release te kort. Fel
keerde spr. zich vooral tegen de praktijken
van Release, welke groepering hij verweet
dat zij verhindert kinderen naar hun ouders
terug te voeren.
Hierop volgde een luide interruptie van een
van de Release-vertegenwoordigers op de
publieke tribune: 'Waar haalt u dit van-
daan? Dit is geklets!'
De burgemeester gelaste de opposant de
raadzaal te verlaten, waaraan de jongeman
voldeed.
VOORZITTER maakte zijn kritiek op de ge-
dragslijn van vele jongeren af door er op
te wijzen dat het niet aanging om vakantie
te houden en anderen tot last zijn.
De hr. VAN AS (kvp) bracht naar voren
dat zijn fraktie reeds bij de begrotingsbe-
handeling (in de algehele beschouwingen)
had gepleit voor het stimuleren van de re-
kreatie. Tot op heden is er nog niets ge-
daan! Spr. releveerde het interview dat de
burgemeester maandag j.l. in het Haarlems
Dagblad had afgegeven. In dit interview
had de voorzitter zich in scherp afkeurende
zin uitgelaten over de aktiviteiten van Logos
en Release. De hr. Van As vond het jam-
mer en onjuist dat de burgemeester vóór
deze vergadering zijn standpunt in het open-
baar had bekend gemaakt. Hij zei tenslotte
dat het er niet op aan kwam waar het ini-
tiatief vandaan komt. Z.i. pakte Amsterdam
het probleem goed aan.
VOORZITTER wilde hier direkt op antwoor-
den. Hij zei zich te allen tijde het recht
voor te behouden z'ijn mening te uiten, wan-
neer en waar dan ook. Hij was echt niet
van plan af te wachten wat de raad er van
vindt! Spr. handhaafde zijn zienswijze dat
het niet te pas kornt praktisch zonder geld-
middelen vakantie te houden en de gemeen-
schap tot last te zijn.
De hr. JOUSTRA (vvd) merkte filosofisch
op dat de jeugd blijft komen en zij wil sla-
pen! Als dan niet Welgelegen een geschik-
te plaats was — waar hij zich wel mee
kon verenigen — dan zou de voormalige
kabelloods misschien in aanmerking komen.
Hij dacht wel dat b en w zich hadden la-
ten afschrikken door de namen Logos en
Release die aan deze kwestie verbonden
waren. Als nu eens bijvoorbeeld de Lokale
Raad van Kerken hier achter had gestaan,
was het wellicht anders uitgevallen.
De jeugd heeft financiële problemen, maar
zij moest wel de kans hebben, vond spr.,
deze zaak zelf te runnen.
De hr. AUKEMA had geen goed woord voor
de door de hr. Janssens naar voren ge-
brachte Bond van Verontruste Ouders. Hij
zag in de aktie van deze bond vergelijkings-
materiaal met de lieden in de laatste oor-
log, met hun kort geknipte haren, strakke,
witte gezichten en hun mauserpistool op de
heupl Hij vond in dit gedoe onmiskenbare
fascistische trekken.
(Een luid applaus van de publieke tribune
beloonde deze woorden, waarop de voorzit-
ter zei dat hij niet zou aarzelen de publie-
ke tribune te doen ontruimen, als men door-
ging met het hoorbaar doen blijken van

goed- of afkeur).
De hr. AUKEMA vervolgde zijn betoog met
te zeggen dat hij voorstander was van het
stichten van een opvangcentrum, in samen-
werking met de kommissie voor sociale za-
ken.
VOORZITTER laakte de uitlatingen van de
hr. Aukema over de Bond van Verontruste
Ouders en hij wilde die uitdrukkelijk voor
rekening van de hr. Aukema laten.
De hr. KEUR zei dat men er een gewoonte
van ging maken de maatschappij voor alles
te laten opdraaien. Na alles wat hij van-
avond had gehoord, was hij tegen de stich-
ting van een jeugdhotel.
De hr. PAS bleef hameren op zijn afkeer
van het jeugdtoerisme. Wat halen wij in
huis?, vroeg hij. Men praat er maar over
heen, maar ze komen ten laste van ons!
We krijgen de ene diefstal na de andere!
Wethouder v.d. MIJE vond het een onrijp
verzoek van Logos. Dit blijkt uit de gehele
opzet. Hij vond overigens dat b en w snel
gereageerd hadden op de brief van Logos,
want binnen een week is dit pré-advies
gekomen. Maar men moet niet denken dat
een behandeling in de kommissie voor so-
ciale zaken de kwestie binnen drie weken
oplost. Dat kan natuurlijk niet. De kommis-
sie is heus geen kapstok waar je alles aan
kan ophangen! Hij was het ten dele eens
met de hr. Ter Veer over diens opgesom-
de 'voorwaarden' tot de oprichting van een
jeugdhotel. De doorstroming is natuurlijk
juist, maar spr. betwijfelde of een derge-
lijk hotel wel goed zou funktioneren als
men de faciliteiten tot een minimum be-
perkt. In principe voelde spr. wel voor een
nadere bespreking in de kommissie van so-
ciale zaken, maar nogmaals, deze zomer
komt de zaak niet rond. We kunnen er niet
omheen, aldus spr. — dit is ook in het be-
lang van de zandvoortse middenstand.
De hr. TER VEER merkte op dat het hier
gaat om kinderen en bezorgde ' ouders.
Maar als wij met het volgende agendapunt
worden gekonfronteerd — het slaapverbod
— dan gaat het ook om die ouders en
kinderen. Als b en w alleen zeggen: Van de
straat af, dan is dit in wezen een twee-
slachtige houding. Als de jeugd hier blijft
komen — en dat doet ze — dan behoort
zij te worden opgevangen. Het gaat hier
dan ook zeker in de eerste plaats om de
opvang van de minderjarigen.
Spr. zei- dat hij een aantal voorwaarden
had opgenoemd, die natuurlijk aangevuld
kunnen worden met gedachten en sugges-
ties van anderen. Daarom was hij voor het
nader uitwerken van het probleem in de
kommissie van sociale zaken.
Hierna volgde nog een gedachtenwisseling
tussen het kollege en enkele raadsleden
over de op handen zijnde bespreking, waar-
bij het ijs van b en w merkbaar ontdooide.
Zij stelden zich althans milder op tegenover
dit probleem. Zij hadden zelfs een willig
oor voor de suggestie van de hr. Janssens
die vond dat de kommissie van sociale za-
ken nu al vast moest weten dat er — voor-
uitlopende op het resultaat van de bespre-
kingen — eventueel geld beschikbaar is
voor het beoogde doel. Hoe groot dit be-
drag moet zijn, is niet zo belangrijk, ƒ 4000
of ƒ 5000 daar kan dan over gepraat wor-
den. Maar de raad zou deze garantie nu
moeten geven.
VOORZITTER rondde de diskussies af met
het konstateren van het feit dat het meren-
deel van de raad hier iets aan wil doen.
Met het voteren — nu reeds — van een
bepaald bedrag, kon hij zich verenigen
(b.v. ƒ5000).
De kommissie voor sociale zaken moet het
nu waar maken!
Aldus werd besloten, nadat de heer KOK
er op gewezen had dat het geld niet het
belangrijkste is in deze kwestie. Men moet
niet ter wille van de prijs een onvolkomen
oplossing forceren.

nog niet
op een oor
De kommissie van bijstand van sociale za-
ken zal binnen afzienbare tijd de mogelijk-
heden van een opvangcentrum voor minder-
jarige toeristen gaan bestuderen.
Dit was dinsdagavond de boodschap van de
gemeenteraad aan Logos en Release, de
beide initiatiefnemers van het sleep-in pro-
jekt.
Na afloop van de raadsvergadering verklaar-
den enkele raadsleden dat het gevallen be-
sluit meer was dan waarop de mensen van
Logos en Release hadden mogen rekenen,
want als het aan het kollege van b en w
had gelegen, dan was het idee van een op-
vangcentrum met 't badwater weggespoeld.
Nu is er, volgens hen, nog een kans dat er
uiteindelijk iets positiefs voor de jeugdige
vakantiegangers uit de bus komt. Men zou
dus eigenlijk niet ontevreden moeten zijn
met het bereikte resultaat.
Er is zeker reden voor waardering voor het
standpunt dat de meerderheid van de raad
t.a.v. het jeugdtoerisme inneemt — op een
enkele uitzondering na zijn de afgevaardig-
den van mening dat de gemeente zich wel
degelijk het lot van de jongeren dient aan
te trekken — maar het optimisme over de
kansen voor een spoedige oplossing van de
zaak kunnen wij niet delen.
Wij zien niet in dat de wijze waarop de
raad de kwestie wil aanpakken tot snelle
resultaten kan leiden. Men wil eerst rond
de tafel van de kommissie van sociale za-
ken gaan zitten met zoveel mogelijk deskun-
digen op het gebied van het jeugdwerk, de
Bond van Verontruste Ouders, etc., alvo-
rens een besluit te nemen. Dit betekent dat
er op korte termijn — het seizoen begint
over enkele weken — van de verwezenlij-
king van een opvangcentrum geen sprake
zal zijn. Het is zelfs de vraag of er in de
komende maanden iets konkreets van de
grond komt.
'Wanneer wij op dit gebied Iets gaan doen,
dan moeten wij het goed doen of anders
niet', hield de heer Kok (azb) de raad voor.
Het is natuurlijk prijzenswaardig dat men
iets tot in de puntjes wil gaan regelen, maar
het was in dit geval beter geweest wanneer
men alvast een begin had gemaakt met de
uitvoering van een opvangcentrum. Daar-
voor had het door Logos en Release uitge-
werkte projekt uitstekend kunnen dienen.
Nu is er een slaapverbod van kracht voor
de openbare weg, zonder dat er voor de
openluchtslapers onder de jeugdtoeristen
ander nachtlogies beschikbaar is. Een si-
tuatie, waar men zich letterlijk en figuurlijk
niet bij te ruste kan leggen.

geen kop
in 't zand

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Sommige raadsleden, die overigens wei wil-
lend tegenover het sleep-in projekt stonden,
vonden het onverstandig van de initiatiefne-
mers dat zij een kondoom- en pil-automaat
en de begeleiding van druggebruikers in hun
plan hadden gedaan. Zo speel je de tegen-
standers van een opvangcentrum voor
jeugdtoeristen alleen maar in de kaart,
meenden zij.
Politiek gezien hebben zij waarschijnlijk al-
Ie gelijk van de wereld, maar wij geloven,
dat beide initiatiefnemers er toch niet on-
verstandig aan hebben gedaan een stuk
maatschappij-ontwikkeling in hun plannen
op de voet te volgen.
Met de presentatie van het opvangcentrum
hebben de initiatiefnemers in ieder geval ge-
toond de werkelijkheid niet uit de weg te
willen gaan, maar er gewoon rekening mee
te houden. Dit lijkt ons trouwens ook een
goed uitgangspunt bij de bestudering van
het vraagstuk door de kommissie van socia-
le zaken, de deskundigen en de opvoeders.
Zonder oog voor de realiteit is ieder goed
bedoeld plan voorbestemd te mislukken.

luchtje schepje

RAADSLEDEN
GAAN VOETBALLEN
Na twee avonden ingespannen vergaderen
gaan de zandvoortse raadsleden iets aan
hun lichamelijke konditie doen.
Overmorgen spelen zij een voetbalwedstrijd
tegen een elftal van sportschool Buchel op
het hoofdterrein van Zandvoortmeeuwen aan
de Vondellaan.
De heer J. Pas (btv) zal als doelverdiger
fungeren en de heren M. Joustra (vvd),
W. Kok (azb) en A. v d. Moolen (pvda)
vormen de achterlinie. Van het middenveld
maken deel uit de heren B. Rudenko (vvd),
J. Attema (vvd) en R. van As (kvp) en
van de voorhoede K. C. v.d. Mije (chu),
G. ter Veer (kvp), P. Keur (ar) en W.
Zoet (pvda). De aftrap zal geschieden door
burgemeester A. Nawijn.
De speeltijd van de wedstrijd is vastgesteld
op tweemaal 30 minuten. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur en de opbrengst van de
entreegelden — ƒ1,— p.p. — komt ten
goede aan de kas van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade.

Dinsdagavond trok voorzitter Nawijn weer
eens fel van leer tegen de ondermijnende
krachten in de maatschappij. Daar moet in
zijn ogen ook de sociale werkgroep Release
toe worden gerekend, welke volgens zijn
zeggen 'kinderen verhindert naar hun ouders
terug te keren'.
Dit werd één van de vertegenwoordigers
van Release op de publieke tribune te veel.
'U praat over dingen zonder te weten waar-
over u praat', riep hij uit.
De Release-man werd direkt door de heer
Nawijn aangezegd de zaal te verlaten en
suppoosten zetten hem buiten de deur van
het gemeentehuis. Op het bordes van het
raadhuis verklaarde hij: 'Ik kon het werke-
lijk niet meer uithouden. Het werd me alle-
maal te bar'.
Dat was dan ook de .reden dat wij even
een luchtje gingen scheppen.

WATERGETIJDEN

14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei

H.W.
05.43
06.26
07.14
08.14
09.23
10.34
11.40

L.W.
00.11
00.54
01.42
02.42
03.31
04.02
06.08

H.W.
18.09
18.54
19.45
20.50
22.00
23.08
23.59

L.W.
12.37
13.22
14.13
15.18
16.28
17.34
18.27

krant volgende
alleen
op woensdag
In verband met Hemelvaarts-

dag op donderdag 20 mei a.s.,

verschijnt de Zandvoortse Cou- '

rant volgende week alleen op

woensdag 19 mei. i
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raad nam slaapverbod
voor openbare weg
met algemene stemmen aan
Nadat de gemeenteraad het door Logos en
Release voorgestelde opvangcentrum voor
jeugdtoeristen had verwezen naar de kom-
missie voor sociale zaken, kwam het door
b en w ingediende slaapverbod voor de
openbare weg aan de orde.

Na het besluit de mogelijkheid van een
sleep-in te laten bestuderen door genoemde
kommissie, deskundigen op het gebied van
het jeugdwerk, de Bond van Verontruste
Ouders, etc , zat het er in dat de raad het
voorgestelde slaapverbod niet voetstoots
zou aanvaarden. In de voorgaande diskus-
sies over het jeugdhotel hadden verschei-
dene raadsleden reeds gewezen op het ont-
breken van een alternatief, wanneer aan het
slapen in de openlucht een eind zou worden
gemaakt. Maar de kritiek op het voorstel
van het kollege bleef, op een enkele uitzon-
dering na, vrijwel geheel achterwege.
Ook het uitgangspunt van b en w bij het
treffen van overheidsmaatregelen ontlokte
geen op- of aanmerkingen. In de inleiding
van hun voorstel had het kollege dit uit-
gangspunt als volgt geformuleerd:

'Om de maatschappij goed te laten funk-
tioneren is het nodig diverse met elkaar
botsende belangen zorgvuldig tegen el-
kaar af te wegen en hierbij prioriteiten
te stellen. Daarbij dient voor ogen te
staan de vraag: hoe wordt de maatschap-
pij zo leefbaar mogelijk gemaakt, rn.a.w.
hoe worden de belangen van de burgers
individueel en kollektief op de beste wij-
ze behartigd.
Bij het treffen van overheidsmaatregelen,
die er toe strekken in de behoeften van
een burger of een groep van burgers te
voorzien, worden soms weer de belangen
van andere burgers aangetast. Of aan het
ene belang een grotere waarde moet wor-
den gehecht dan aan het andere, hangt
veelal voor een belangrijk deel af van de
maatschappij-visie, die men heeft'.

i r

De hr. FLIERINGA (inspr. nu) kon zich
niet direkt verenigen met dit voorstel, om-
dat er — zoals hij zei — men wel een
slaapverbod kan instellen, maar als men te-
gelijkertijd geen andere mogelijkheid biedt
om onderdak te slapen, of zelfs buiten de
bebouwde kom, dan wordt het toch wel een
moeilijke zaak.

VOORZITTER zei dat de politie, zoals al-
tijd(!) taktisch zal optreden en het slapen
in de duinen en op het strand toelaat, zo-
dat er toch wel 'ergens overnacht kan wor-
den', als men dat wil!
Wethouder KERKMAN verduidelijkte nog
dat het hier ging om de openbare wegen,
met bermen, straten, pleinen, stoepen, ;gale-
rijen, portieken, passages en wandelplaat-
sen.

De leden hadden er niet zo veel zin meer
m en ze bepaalden zich tot een vriendelijke
glimlach, toen de hr. ATTEMA (vvd) vroeg
of er wel in tuinen mocht worden overnacht.

VOORZITTER: 'Nou ja, als de eigenaar van
een tuin dat goed vindt. Maar we moeten
natuurlijk geen inbreuk op de geldende kam-
peer-verordening tolereren.
De raad had er begrip voor en men wist
wat de bedoeling was. Als een vermoeid
wandelaar per ongeluk z'n ogen luikt, ter-
wijl hij op een bank aan de openbare weg
zit, zal de politie waarschijnlijk ook wel de
ogen luiken of er tenminste een paar vin-
gers voor houden.
De wijziging van de APV kwam er zonder
hoofdelijke stemming door.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Aranka Natascha, d.v. L. Steeg-
man en E. B, I. Visser; Ronald, z.v, T. Baas
en M. de Lange; Mirjam Mathilde, d.v. J.
A. W. M. Zunnebeld en S. J. Wilderink;
Robin Fabian Mario, z.v. P. Drommel en
A. C. Steegman. il
Overleden: Cornelia Prudentia Kemp, oud
54 jaar, gehuwd met'N. de Boer; Henriette
Johanna Otto, oud 75 jaar, gehuwd met B.
Stigter; Salomon de Koning, oud 83 jaar,
gehuwd geweest met J. W. Slee.
Ondertrouwd: Cornelis Herman Jozef Berg-
feld en Martha Mettina Oosterom; Jphan-
nes van den Elshout en Caroline Visser;
Victor Jozef Maria ten Berge en Marina
Elizabeth Alexandra Betist.
Gehuwd: Jacob Waterdrinker en Ingeborg
Roswitha Komp.
Geboren buiten de gemeente: Thomas, z.v.
R. den Drijver en M. L. Rebel; Linda, d.v.
L. J. Schuiten en H. P. Alkemade; Marcel
Edgar, z.v. R. H. C. Swart en Y. Zonne-
veld; José Simone, d.v. R. H. C. Swart en
Y. Zonneveld; Daniëlle Gioya Nicolette, d.v.
M. Ketelaar en M. H. Pimentel.
Overleden buiten de gemeente: Simon
Jong, oud 88 jaar, gehuwd met M. J.
Klümann; Hendriks Alida Meijer, oud
jaar, gehuwd geweest met J. Schaap,

de
E.
75

release kreeg geen subsidie
van mevrouw en de heren
Het aan de raad toegezonden rapport over
de werkperiode oktober 1970—januari 1971
van de Stichting Release Haarlem, was
voor de heer AUKEMA (pvda) aanleiding
geweest voor te stellen Release een subsi-
die van ƒ 500 te verstrekken, (raadsverga-
dering van 6 april 1971).
In hun pré-advies adviseerden b en w dit
subsidie niet toe te kennen.

De heer AUKEMA verdedigde zijn voorstel
door er op te wijzen dat Release opbpu-
wend werk doet op basis van vrijwillighied
der medewerkers.
Dat het kollege van b en w stelt dat de
stichting zich bedient van onwettige midde-
len, achtte hij overtrokken. Aan deze zgn.
onwettige handelingen — met name het
kraken van leegstaande panden — ligt een
grote menselijke bewogenheid ten grond-
slag, als gevolg van het falen der woning-
bouw.
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) begon haar
felle kritiek op deze stichting met de me-
dedeling dat zij in eerste instantie het rap-
port maar vluchtig had doorgebladerd, daar-
na had zij er zich intensief mee bezigge-
houden. Spreekster veronderstelde 'dat de
meeste raadsleden dezelfde weg bij de be-
studering hadden gevolgd'.
('Een verrukkelijke vrouw!', aldus de heer
TER VEER (kvp), tot grote hilariteit van
de aanwezigen).
'Er ging ergens een alarmschei bij mij rin-
kelen', vervolgde mevr. Hugenholtz, want zij
moest de konklusie trekken dat die zgn. so-
ciale bewogenheid van Release een dekman-

raad werkte agenda
woensdagavond verder af
De gemeenteraad heeft zich woensdagavond
nog eens ekstra diep gebogen over de' r'est
van de agenda, die men de avond tevoren
niet meer rond had kunnen krijgen.

De hr. WIJNBEEK (d'66) gaf een uitvoeri-
ge toelichting op zijn voorstel een kommis-
sie begrotingszaken in het leven te roepen.
Naar de mening van spreker zou deze kom-
missie het totale financieringsschema kri-
tisch moeten bekijken. Aan de hand van de
resultaten zouden de andere kommissies de
financieel-technische kant van de afzonder-
lijke posten op de gemeentebegroting onder
de loep dienen te nemen. Na de toezeg-
ging van b en w dat de suggesties van de
heer Wijnbeek zouden worden bekeken,
trok deze zijn voorstel in. ii
Dezelfde spreker had enige bedenkingen te-
gen de funktieverdeling en werkwijze van de
m te stellen middenstandskommissie. Gelet
op de huidige ontwikkeling in de relatie
tussen overheid en burgerij, vond de heer
Wijnbeek het onjuist dat de vertegenwoprdi-
ger van de gemeente in deze kommissie
tevens het voorzitterschap bekleedt. Dat is
een te dominerende positie, aldus de afge-
vaardigde. Hij was verder van oordeel dat
de bijeenkomsten van de kommissie in het
openbaar moeten worden gehouden.
Voorzitter NAWIJN betoogde in zijn ant-
woord dat de middenstandsorganisatie zelf
hadden gevraagd om^e voorwaarden zoals
in de voorgestelde verordening'zijn opgenp-
men. Wanneer de organisaties dit zelf wil-
len, waarom zouden wij het dan anders
doen'', stelde hij.
De hr. KOK (azb) stelde voor de kommis-
sie zelf te laten beslissen, of men in het
openbaar of achter gesloten deuren wenst
te vergaderen. De raad wees zijn voorstel
van de hand en nam de door het kollege
voorgestelde 'overlegverordening gemeente-
midden- en kleinbedrijf', ongewijzigd aan.

Het beroepschrift van de eigenaar van een
onbewoonbaar verklaard pand aan tie Ka-
naalweg tegen het besluit van b en w het
pand als kantoorruimte te mogen verbou-
wen, werd op verzoek van de heer Jans-
sens (inspr. nu) voorlopig aangehouden.
Het gemeentebestuur zal trachten de wo-
ning in eigendom te verwerven, waarna de
voormalige eigenaar als huurder toestem-
ming zou krijgen het pand als kantoorruim-
te in te richten. Bij afbraak van het pand
zou de gemeente op deze wijze gevrijwaard
zijn tegen hoge aankoop- en onteigenings-
kosten.

Twee schuurtjes, die zijn herbouwd aan de
Koningstraat, zullen moeten verdwijnen. 'Je
mag nu eenmaal niet bouwen zonder bouw-
vergunning', zei wethouder RUDENKO.
De raadsleden FLIERINGA (inspr. nu) en
KOK (azb) hielden een pleidooi voor een

soepele toepassing van de bouwverordening
indien het hanteren te formalistisch wordt.
'Wij kunnen werkelijk geen onderscheid ma-
ken', antwoordde de hr. RUDENKO, 'wan-
neer blijkt, dat gebouwd is zonder dat de
opdrachtgever in het bezit blijkt van de
vereiste vergunning'.

Het voorlaatste punt pp de agenda: 'uit-
breiding kinderboerderij', kreeg een bijzon-
der gunstig onthaal van de raadsleden Wijn-
beek en Attema. Deze tegenpolen in de po-
litiek hadden samen een ekskurie gemaakt
naar de boerderij van de heer Rückert en
zij waren er enthousiast vandaan gekomen.
'Hier wordt uitstekende ontspanning gebo-
den. Niet alleen aan de gasten, maar ook
aan de inwoners van Zandvoort', aldus de
heer Wijnbeek. De heer Attema liet zich
in gelijke zin uit.
Hierna werd de gevraagde uitbreiding zon-
der hoofdelijke stemming verleend.
De rondvraag maakte nog vele tongen los.
Twee avonden ingespannen vergaderen had
de konditie van de raadsleden nauwelijks
aangetast.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

l'
2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023) 265185 Singer Naaimachines, vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

tel was voor kwalijke praktijken. Zij verzet-
te zich heftig tegen het verstrekken van een
subsidie aan een instelling die onze, kinde-
ren ten gronde richt. Het bestaan en de
samenleving van een dergelijke instelling
achtte zij een nationale schande. \
De hr. WIJNBEEK (d'66) wees op de ak-
tieve werkzaamheid in de sociale sektor van
deze stichting. Det gevestigde strukturen
hebben dikwijls het, gevolg dat mensen of
groepen van mensen in nood verkeren. Hier-
tegen komt Release in verzet. Hij zou het
rapport van Release niet zo maar naar de
pruilenmand willen verwijzen.
De hr. ATTEMA (vvd) vroeg zich af wie
en wat Release eigenlijk is. Hij wist dat
er een adres was aan de Versprpnckweg
te Haarlem, maar verder wist hij niet veel.
Hij vond het rapport met de door de heer
Aukema voorgestelde / 500 te rijkelijk be-
loond. Spr. had meer vertrouwen in het
woord van dr. Esser (psychiater) dan in
de woorden van de heren Aukema en Wijn-
beek.
De hr. FLIERINGA (inspr. nu) zei dat het
jeugdprobleem ons allen aangaat. Als i de
jeugd ontspoort is dat in de eerste plaats
de schuld van de ouders. Hij wilde zich
heus niet blind staren op Release, maar de-
ze mensen benaderen wel de sociale pro-
blematiek en proberen erjiiets aan te doen,
waar wij falen. Een slecht funktionerende
demokratie kan een vorm van diktatuur op-
roepen, die even verderfelijk is als die wel-
ke wij hebben leren kennen in het verleden.
VOORZITTER moest één ernstig woord van
waarschuwing laten horen, zei hij. Het kra-
ken van panden kan nooit een wettige zaak
zijn. Als wij de orde en de wet prijs ge-
ven, is het onherroepelijk gedaan met de
demokratie, aldus spr.
Wethouder KERKMAN releveerde dat de
kommissie van bijstand niet geheel eenstem-
mig was in deze kwestie. De heer Aukema
heeft natuurlijk het recht om zijn mening te
uiten. Mogen wij — b en w — dan de
onze hebben?, vroeg hij. B en w stellen
voor géén subsidie te geven aan een instel-
ling, die onwettige middelen gebruikt.
De hr. WIJNBEEK stelde voor de kwestie
nog eens in de kommissie voor sociale za<
ken te brengen.
Dit voorstel werd met 9 tegen 6 stemmen
verworpen.
Het voorstel van b en w om Release géén
subsidie te geven, werd met 11 tegen 4
stemmen aangenomen.

sleep-in
kreeg

politiek
staartje

Aukema (pvda) als wethouder voor
chu en vvd niet aanvaardbaar.

In de woensdagavond voortgezette
raadsvergadering heeft het debat
rond het sleep-in projekt een politiek
staartje gekregen. •
Aan het begin van de bijeenkomst
las het arp-raadslid, de heer P. Keur,
een verklaring voor, waarin hij mee-
deelde, dat de vermoedelijke opvolger
van de heer A. Kerkman In het kolle-
ge van b en w, de pvda-er I. M.
Aukema, voor hem als wethouder on-
aanvaardbaar was. j ' , -
Reden voor de politieke banvloek van
de heer Keur was de vorige avond
door de heer Aukema gemaakte op-
merkingen over de Bond van Verent-
ruste Ouders. Dit raadslid had toen
gesproken over de z.i. 'fascistische
trekken in de bond'. De heer Keur
noemde deze uitlating voor hem on-
aanvaardbaar. Ook de visie van de
heer Aukema op het koningshuis, dat
hij als een verouderde en niet meer
in deze tijd passende instelling ziet,
was voor de heer Keur niet aksepta-
bel. Het koningshuis was voor hem
'een waarborg voor onze demokrati-
sche vrijheden'. ,
Direkt nadat de heer Keur zijn ver-
klaring had afgelegd riep vvd-er
Attema door de mikrofoon van de
gloednieuwe geluidsinstallatie, 'dat
hij zich volledig achter de verklaring
van de heer Keur stelde'.
De heer Aukema verdedigde zich
door te zeggen, dat men zijn uitla-
ting moest zien tegen de achtergrond
van het optreden van de Bond van
Veronruste Ouders. Dit optreden ge-
tuigt, van onverdraagzaamheid tegen-
over" mensen en groepen die anders
denken dan de bond.
De heer Janssens (inspr. nu) tracht-
te olie op de politieke golven te wer-
pen door mee te delen dat de heer
Aukema na afloop van de dinsdag-
vergadering tegen hem had gezegd,
'dat zijn kwalifikatie nogal fors was
uitgevallen en dat hij dat betreurde'.
'Bent u bereid dit in het openbaar te
herhalen', interrumpeerde de hr. Atte-
ma.
Zijn overbuurman bleek hiertoe be-
reid. 'Ik wilde de bond geen politiek
systeem in de schoenen schuiven,
maar wijzen op de intolerante hou-
ding van de organisatie jegens an-
dersdenkenden. In dit verband wa-
ren mijn woorden ongelukkig geko-
zen', aldus de heer Aukema.
Hierna werd de diskussie rond de
verklaring van de heer Keur gesloten.

FAMILIEBERICHTEN

Denk eens
aan de ABN

Ja, want een kosteloos en onpartijdig
verzekeringsadvies behoort evengoed tot het
dienstenpakket van onze bank als het geven van een
krediet of een persoonlijke lening.

De Algemene Bank Nederland is een onafhankelijk
adviseur. Daarom sluiten steeds meer mensen hun
verzekeringen via de ABN.

Het verzorgen van verzekeringen voor onze
rekeninghouders op gunstige condities is deel
van de ABN-service.

Algemene Bank Nederland

TELEFOON 02507-5341 ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12.

GERARD BOS
en
WIL DE JONG '

hebben de eer U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 28 mei a.s. om
14.00 uur ten Stadhuize te Haarlem.
De kerkelijke inzegening zal geschieden om
15.00 uur door de Weieerwaarde heer ds.
L. J. Boeyinga in de geref. kerk Vijverweg
14 te Bloemendaal.

Receptie van 17.00-18.30 uur in gebouw
'De Linge', Lingestraat 1 te Haarlem.
Toekomstig adres:
Kritzingerstraat 47, Haarlem.

mei 1971
Kostverlorenstraat 58, Zandvoort
Kritzingerstraat 47; Haarlem

H O E R A l

Op 28 mei 1971 zijn onze tante Dien
en ome Gijs Groen 35 jaar getrouwd.
Dat zij nog lang gespaard mogen
blijven, is de wens van

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wethouder B. Rudenko (publieke werken,
grond- en woningbedrijf), is verhinderd vrij-
dag 21 mei a.s. spreekuur te gouden.

Bekendmaking -; •. <
O P H A L E N HUIS V; U.l L

De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend, dat
donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) en
maandag 31 mei a.s. (2e pinksterdag)
geen huisvuil wordt "opgehaald.
Men kan hierin voorzien door het gebruiken
van een ekstra plastik zak (verkrijgbaar bij
de melkhandel).
Op zaterdag 29'mei a.s. \s het vuillaad-
station geopend van 9-12 uur.

,[ C. H. VOGT.

Openbare vergadering van het bestuur van
het Strandschap Zandvoort op donderdag
27 mei 1971 des voormiddags 11 uur ten
raadhuize te Zandvoort.

A G E N D A u

1. Opening.
2. Notulen vergadering 3 december 19,70

(reeds toegezonden).
3. Ingekomen stukken.
4. Rekening 1970 .. .
5. Begroting 1972'!
6. Rondvraag.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS:" EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 15 en zondag 16 mei:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Van Lennep-
weg 93rd, tel. 2720.

APOTHEEK:
15—21 mei:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 16 mei:
Kerk:

10.30 uur: ds. J. H. Uytenbogaardt van
Amsterdam.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: de weled. heer F. H, Geursen,
van Haarlem.

Jeugdkapel: '
10.30 uur:-de heer C. Spaans en ont-
vangst van de Jeugdkapel uit Haarlem-
noord.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. P. van der Vloed.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 16 mei:

10.30 uur: ds. K. J. Bosma, NPB Enk-
huizen. ^ > • i:'.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 16 mei:

10 en 19 uur: ds. W. Diepersloot van
Santpoort.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA
H. Agatha-kerk, Grote Krocht 45
Weekeinde 15 en 16 mei: kern-verkondiging
uit de 6e zondag van pasen: traditie en
groei van de Kerk in trouw aan de Heer.
Zaterdag 15 mei:

19.30 uur: misviering (pastoor H. Kaan-
dorp).

Zondag 16 mei:
9.30 uur: echaristieviering met meerstem-
mige zang van het dames- en herenkoor,
pastoor H. Kaandorp. , - M

11.30 uur: eucharistieviering met samen'-
zang en jongerenkoor. 's Avonds te 7 uur
Maria-hulde en kort, lof.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Linnaeusstraat
Zondag 16 mei:

8.30 uur: misviering (past. O, Kaandorp)
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang en kinderkoor (kap. F. Kutt-
schrütter).
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EXTRA VOORDELIG
500 gram Varkensfrikando 4,98
500 gram Varkensrollade, van de lende 4,98
500 gram Hamlappen 4,48
500 gram Rosbief 5,98

Is vlees duurder?
JA en NEE !

Sommige vleessoorten zijn nu duurder. Maar als U ze kombineert door gebruik
te maken van onze voordelige aanbiedingen, bent U zelfs voordeliger uit!

Maandag Dinsdag Woensdag
500 gram Magere Varkenslappen
500 gram Varkenskarbonade
500 gram Braadworst
500 gram Gehakt h.o.
Zie onze andere aanbiedingen in de winkel!

2,98
3,15
2,48
2,48

Donderdag Hemelvaartsdag
De gehele dag gesloten

Voor Ie kwaliteit tegen sportieve prijzen

SLAGERIJ B U R G E R

Kamerbreed tapijt
kopen zonder risico

zichtbaar BETER en VOORDELIGER !

AMSTERDAM: ALB. CUYPSTRAAT 175-179
HAARLEM: GEN. CRONJÉSTRAAT 4

GROTE HOUTSTRAAT 166
ZAANDAM: GEDEMPTE GRACHT 44

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoori"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

BeiangrijkF
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNJi"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R I E U S , Koninginneweg 21,
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966,
z.g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs / 4.650,-. Tot 17.00 u.
tel. 02507-2135; 's avonds
tel. 020-221566.

Oranjestraat en Zeestraat
RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE

Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

adverteren
doet verkopen

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
; winkelbetimmeringen
hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Holstraat 1-5,
HAARLEM.
telefoon O 23 • 31 50 55

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woohuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardip'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33.
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

U kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuweiï!
wanneer TJ de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan

.gewone belangstelling en...
>de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zand voort se Courant

alleen bij
radio peeters
tientallen en honderden
guldens korting op portable
radio's casetterecorders en
stereorecorders si* LMBZJD
alleen mogelijk omdat wij deze apparatuur verkopen voor

een grote verzekeringsmij.

In opdracht van een grote verzekering mi j. verkopen wij tegen grossiers-
prijzen 293 portable radio's in 9 verschillende typen en 4 soorten ca-
setterecorders en stereorecorders van het wereldbekende topmerk
RCA. Verkoop geschiedt onder volledige garantie. Koop nu reeds voor
Uw vakantie straks. Wij kunnen jammergenoeg slechts een paar appa-
raten tonen. Alle andere typen en soorten vindt U in onze zaken in
Amsterdam en Zandvoort.

VERKOOP GESCHIEDT ONDER VOLLEDIGE GARANTIE

GADGET MODEL RZG130
Een portable radio In cameravorm.
Van 1.95.- voor f. 58.-
Met ingebouwde zaklantaarn voor op de
camping. Van f 110.- voor f 68.-

HUNTSMAN MODEL RYM 177
Een prachtige portable. Middengolf van
ƒ 179.- voor ƒ 98.-. Met FM van ƒ 195.- voor
f 118.-. Beide typen werken op llchtnet en op
batterijen.

STRATOWORLD MODEL RYM 198
Een wereldontvanger van grote klasse.
Van f. 698.- voor f. 418.-

JOURNEY MODEL RZD 32
Een klokradio met muziekwekker.
Van f. 169.- voor f. 99.50.

CUSTODIAN MODEL YYB 530
Een In alle opzichten luxe cassetterecorder.
Werkt op llchtnet en op batterijen. Met
microfoons en cassette. Van f 385.- voor
ƒ 248.-

TRENDLINER MODEL YYB 385
Een zeer selectieve radio met cassette-
recorder. Lichtnet en batterijaanslultlng.
Met microfoons en cassette. Van ƒ 458.- voor
ƒ 298.-

TIROS MODEL YYD 560
Een stereo-cassetterecorder met een
fantastisch geluld. Werkt op llchtnet en
batterijen. Inclusief microfoons. Van ƒ 590.-

voor ƒ 398.-

ROYALE MODEL YYG 570
3 snelheden. 4 sporen. Automatische
opname. Geheel compleet van ƒ 898.- voor
ƒ £98.-. Dezelfde uitvoering met boxen van
ƒ 998.- voor ƒ 698.-

. . ..
l̂ f̂ upy^

^$#^^::||fp̂

*• maaltijd In «*n koakj*

SLANK
MET

Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 - Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270
Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers



met stukjes kip

blik voor
l liter soep

AH'sPikant-en-klaresausenshop
Wat maakt de maaltijd? De Saus! Wie heeft de Saus? Albert Heijn.
Voor alle smaken en gerechten zijn er pikante sausen bijAlbertHeijn,

HOt KetCllUP HEINZ___fles 340 gram 1,53 l?9

Hollandse Slamix CALVË ^0.51^.2,13-1?5

Ch PikantePindasaus—ppt sec gram J.72 l?9

Ch Mayonaise pot 0.35 nier jwff l1.9
Italiaanse saus DUWIS fie,o.5 nter jzas

In de SuperMarts ^
met een gebakafdeling

t/m zaterdag

Slagroom
punten

Oh Cornflakes
zak 350 gram

Oh Af wasmiddel
rose-extra geconcentreerd

fles 300 gram

SPECIALE AANBIEDING

Boudoir
(lange vingers) d o os 400 g ra m

Oh Cola Drink
fles!liter

Haringfilets
in tomaten-, mosterd- of.paprikasaus

3 blikjes a 100 gram

albert heijn

Doperwten
zeer fijn

1/2 blik

Gornuco's
zakje A Hfejr
90 gram §19 ET75 ba

3 a 4 stuks
500 gram

Geldig t/m zaterdag 15 mei

MET BEEN 500 gram

Lamsfcout
MET BEEN 500 gram

Barbecue Sauce
Schaschlik Sauce KRAFT
Mustard Sauce^ KRAFT

'fe^/f.

Moselblümehen
frisse Moezelwijn .... ......... fles 0.70 Itr

7 50 gram

500 gram

500gram

Tomaten
500 gram

Oh Kuikenpoten

069

MET BEEN 500 gram

Ch Aardbeienjam
huishoud I pot 450 gram

Rondo's

SPECIALE AANBIEDING

—Leverworst
Liincheon Meat MIIfl5
......................................... blik340gram NU A*

Filet de Gheval vacuüm verpakt tos Q 5
gekookt paarderookvlees ..................... 100 gramJI. V V

Uit onze afdeling delicatessen 4) A

Runderlever m^my$ b9
Landrauchsehinken 14a 129
................................. 100 gram Jff m» .

f Ch Tissue Toiletpapier |40l
L rose, wit of bleu __ 4 rol a 250 dubbele vellen $* m* J

Super-Obligaties zijn een krachtig middel tegen de
j ontwaarding van de gulden. Voor elke f98.- ontvangt u

minstens f 147.50 en maximaal f 367.50 terug.

SPAAR AH-ZEGELS

Wat'n week. Wat'n SuperMart. Albert Heijn.
Prijzen gelden van donderdag 13 t/m woensdag 19 mei.
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schooljeugd in
voor bedreigd
Nederland behoort tot die landen waarin de
jeugd aktlef deelneemt aan het werk van
het Wereld Natuurfonds. De jongeren heb-
ben een eigen organisatie, de World Wild-
life Rangers. Bij hun akties nemen de scho-
len een belangrijke plaats in. Van"29 mei
tot en met 5 juni wordt onder de nederland-
se jeugd een aktle gevoerd ter financiële
ondersteuning van een belangrijk onderdeel
van het Goenoeg Leuser-projekt. Het on-
derdeel heet 'apencrèche' en voor die doel
zijn 12.000 scholen benaderd met het ver-
zoek via een 'spaaraap' een bijdrage aan
de aktie te leveren.

Vele diersoorten worden met uitsterven be-
dreigd in één van de laatste grote stukken
van het vrijwel ongeschonden oerwoud ter
wereld, in het reservaat Goenoeg Leuser op
Noord-Sumatra. Door politiek woelige tijden
werd het 4100 vierkante kilometer grote ge-
bied een belangrijk toevluchtsoord voor een
aantal uiterst bedreigde diersoorten, zoals
de oerang oetan, de sumatraanse neus-
hoorn, de olifant en de sumatraanse tijger.
Nu leven er nog maar een paar honderd
oerang oetans en Noord-Sumatra en Atjeh
hebben samen slechts 60 a 100 neushoorns
over waarvan er 28 in het reservaat leven.
Ook de andere, vaak zeldzame dieren, wor-
den zeer ernstig bedreigd door de onge-
breidelde uitvoer en illegale jacht en de
houtkapkonsessies. Het dreigende verlies
van deze diersoorten tegen te gaan is het
doel van de aktie die het Wereld Natuur-
fonds dit jaar gaat voeren. Om dit plan te
realiseren heeft 't fonds tenminste 500.000
gulden nodig.
Het Wereld Natuurfonds (nederlandse afde-
ling van het World Wildlife Fund onder
voorzitterschap van prins Bernhard) stelt
bij monde van dr. Fred Kurt uit Zwitser-
land, die in het Goenoeng Leuser-reservaat
gedurende vier maanden een onderzoek in-
stelde, dat er vier dingen zijn die onmidde-
lijk zouden moeten gebeuren. Namelijk: het
instellen van een ekologische studie van de
bedreigde diersoorten, een aktie voor bete-
re bescherming van de dieren in het reser-
vaat, een aktie voor de bedreigde dieren
daarbuiten en een aktie tot behoud van de
ekologische stabiliteit in het Goenoeng Leu-
ser-reservaat. Het half miljoen dat in eerste
instantie nodig is om deze vier punten te
verwerkelijken zal moeten dienen om een
staf voor beheer en kontrole over het ge-
bied aan te stellen en op te leiden.
De staf zou de stroperij moeten beëindigen
en door middel van propaganda en voor-
lichting een andere houding van de plaatse-
lijke bevolking en autoriteiten ten opzichte
van het reservaat moeten bewerkstelligen.
*Afgezien van het -geld dat het WNF zelf
door akties bijeen denkt te brengen zal het
fonds ook andere fondsen en instellingen
benaderen "voor financiële steun. Van de
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Za-
ken en CRM hoopt men technische hulp te
ontvangen.
De aktie om het nodige geld voor het pro-
jekt op Sumatra te verwerven is vorige
week zaterdag begonnen. De voorzitter van
de raad van bijstand van de stichting het
Wereld Natuur Fonds, ir. M. G. Wagenaar
Hummelinck sprak tijdens een bijeenkomst
waarop aanleiding, en doel van de aktie uit-

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

• Dus aktueel

• Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:

Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courantf
Achterweg l, telefoon 2135

aktie
wildreservaat

een gezet werden, over nuchter overleg, we-
tenschappelijke benadering en geld: 'Hoe
nuttig het ook is alle verschijnselen van het
miljeubederf te signaleren, we moeten nu
overgaan naar het stadium van een syste-
matische aanpak van het probleem. Kermen
in het wilde weg heeft geen zin, het senti-
ment moet plaatsmaken voor nuchter over-
leg en wetenschappelijke benadering.'
'Het Wereld Natuurfonds is zich ervan be-
wust, dat de vrije natuur, die haar arbeids-
veld is, slechts een klein deel is van de
ruimte die moet worden geordend. Of we
het leuk vinden of niet, de enige waarde-
meter waarmee wij tot dusver in onze sa-
menleving werken is geld. Dingen als schoon
water, vrije natuur, stilte en ruimte waren
vroeger zo vervloedig dat niemand eraan
dacht dat ze ook een bepaalde waarde heb-
ben'.

DAG PLASTIK !
Een groep scheikundigen uit Birmingharn
heeft een procédé gevonden, dat plastik
automatisch laat uiteenvallen nadat het is
weggegooid.
Dan zal plastik niet meer rondslingeren op
stranden en mooie plekjes, waar het wacht
op de vuilopruimers die blijkbaar nooit ko-
men, maar na een bepaalde tijd zal het ge-
woon verdwijnen. De flessen en,verpakkin-
gen vallen eerst uiteen in korrelige deeltjes;
de verwachting is dat die vervolgens door
bakteriën worden gekonsumeerd en aldus
van de aardbodem verdwijnen.
Prof. Gerald Scott, de leider van de groep
wetenschappelijke werkers van de Universi-
teit van Aston die het procédé heeft ontwik-
keld, heeft onthuld dat de vondst die er-
aan ten grondslag ligt, een reeks kleurstof-
fen is die, als ze op plastik worden aange-
bracht, dat laten uiteenvallen onder de in-
werking van de ultraviolette stralen in het
zonlicht. Andere groepen, met name in Ca-
nada en Zweden, werken van een soortge-
lijk uitgangspunt uit.
Volgens de chemici uit Birmingharn werken
hun kleurstoffen niet als ze worden blootge-
steld aan het soort ultraviolet dat door glas
heen komt. In de keuken of in de etalage
valt het plastik dus niet uiteen. De zelfver-
nietiging begint pas als het spul enige tijd
rechtstreeks aan zonlicht is blootgesteld ge-
weest. Het doel is nu, de vinding zo te per-
fektioneren dat plastik in drie maanden zo-
merzon wordt vernietigd, maar desgewenst
kan die tijd ook worden verminderd tot vier
weken.
Als beveiliging tegen het uiteenvallen van
vpllo emmers waspoeder onder de ogen-van
winkeliers en huisvrouwen is een waarschu-
wingssysteem ingebouwd. In het procédé
uit Birmingharn verliezen de kleurstoffen
enige tijd voordat het plastik uiteen moet
vallen hun kleur.

ESKIMO-IJS
Ontzilting van zewater is nog steeds een
kostbare geschiedenis, hoe het ook wordt
aangepakt. Maar de eskimo's hebben een
praktisch onuitputtelijke voorraad zoet wa-
ter, hoewel ze alleen de zee en geen rivie-
ren kennen. Zeeijs is zo goed als zuiver wa-
ter. De bewoners van de poolstreken ge-
bruiken het alleen maar als het langs na-
tuurlijke weg in de winter bevroren is. De
reden waarom technici dit proces nog niet
rendabel hebben kunnen maken, is dat zee-
water langzaam moet bevriezen om tot zui-
ver ijs te kunnen worden. Als het snel be-
vriest kan het zout er niet uit.

DE KONTINENTEN OP DRIFT
Ergens in volle zee koerst op het ogenblik
de 'Glomar Challenger', een schip, dat be-
zig is aan een van de belangrijkste ontdek-
kingsreizen die sinds de tocht van Colum-
bus in 1492 ooit zijn ondernomen.
De wetenschappelijk geschoolde leden van
de bemanning voeren boringen in de bodem
van de oceanen uit en onderzoeken slib-af-
zettingen en gesteenten die miljoenen jaren
oud zijn. Elke keer dat zij de 5Vz kilome-
ter lange boorbuis ophalen, leveren zij een
nieuw bewijs voor de juistheid van een van
de verrassendste wetenschappelijke ontdek-
king van onze tijd; de vastelandmassa's' van
de wereld zijn op drift op de weke man-
tel die de aardkern omgeeft.
Deze revolutionaire theorie, bekend als de
nieuwe 'globe-techniek' druist in tegen alle
traditionele opvattingen omtrent onze pla-
neet, en heeft de volgende interessante pun-
ten aan het licht gebracht:
1. De aardkorst bestaat niet uit een vaste,

solide schaal maar uit verschillende plat-
ten, die op een hete, taai-vloeibare man-
tel van de aardkern drijven.

2. De landmassa's rusten evenals de ocea-
nen op deze platten en vormden vroeger
één geheel, maar ongeveer 200 miljoen
jaar geleden begon dit superkontinent te
schuiven, totdat er tenslotte de zeven
kontinenten en diverse grote eilanden
ontstonden.

RAAD OP 15 JUNI
OPNIEUW BIJEEN
De eerstvolgende openbare bijeenkomst van
de zandvoortse gemeenteraad is vastgesteld
op dinsdag 15 juni a.s.
Het is niet uitgesloten dat tijdens deze ver-
gadering de 'inspraak-nota' van d'66 ter
diskussie zal worden gesteld.

hoovercrafts kwamen tanken

Maandagmiddag kozen twee uit Engeland overgestoken Hoovercrafts het noorder-
strand om even bij te tanken. Een via een radioboodschap gecharterde tankwagen
zorgde voor het op peil brengen van de geslonken brandstofvoorraad van de luchtkus-
senvaartuigen. Na ongeveer een half uur pauzeren drukten de krachtige motoren de
boten enkele decimeters omhoog en stuwden de propellers de vaartuigen zeewaarts.
In korte tijd waren de hoovercrafts uit het zicht verdwenen op weg naar Terschelllng.
In het waddengebied zullen de vaartuigen voor rekening van de franse maatschappij
'Petroland nv' seismografisch onderzoek verrichten. Twee jaar geleden arriveerden
eveneens twee britse hoovercrafts op het strand om te tanken.

1 Foto: Rob Langereis

SPECIALE AANBIEDING IN
ZUIVER SCHEERWOLLEN TAPIJT VOOR JARENLANG GEBRUIK

DE OPMARS IS NIET MEER TE STUITEN!
WIJ VOORZIEN DUIDELIJK IN EEN GROTE BEHOEFTE AAN ZUIVER SCHEER-
WOLLEN TAPIJT. OM RUIMTE TE MAKEN STELDE EEN DER GROOTSTE
WOLLEN TAPIJT-IMPORTEURS ONS IN DE GELEGENHEID OM MEDE TE
HELPEN U VAN HAAR ENORME VOORRADEN TEGEN VERLAAGDE PRIJ-
ZEN TE LATEN PROFITEREN.

EEN PRACHT KANS VOOR LIEFHEBBERS EN VERSTANDIGE KOPERS, DIE
VERDER KIJKEN DAN DE NEUS LANG IS.

BERBEI
ZUIVER SCHEERWOL
400 cm breed

Een beige-achtige berber
met dubbele jute rug, ook
in cognac en beige.

zuiver
scheer-

wol

Normale prijs
p.str.mtr. ƒ 208,—

Bij Astra

ZUIVER
SCHEERWOL
390 cm breed

Groen, goud, cognac, beige, fraise.
Goed voor vele jaren
tapijtplezier.

Normale prijs
p.str.mtr. f 225,—

Bij Astra

159.-
ZUIVER
SCHEERWOL
366 cm breed en 420 cm
Beige, groen, goud.
Onverslijtbaar Engels
bloemtapijt.

Normale prijs Bij Astra

366 cm ƒ243,50 188,50

420 cm ƒ 279,- 222,50

zuiver
scheer-

wol BERBER
ZUIVER SCHEERWOL
380 cm breed Ook in beige/bruin.

Bij Astra
Normale prijs 4OQ Cfl
p.str.mtr. ƒ248,50 |0D,uU

BERBER
SHAGGY
ZUIVER SCHEERWOL 3so cm
Tapijt voor moderne mensen.

Bij Astra
Normale prijs 10 O Efl
p.str.mtr. ƒ249,- IOO,ÜU

zuiver
scheer-

wol
ZUIVER S C H E E R W O L
390 cm breed

Beige. Dubbele jute rug.
Oerdegelijk tapijt.

p.str.mtr. f 249,50
Normale prijs

Bij Astra

188,50

ZUIVER SGHEERWOL
390 cm breed

Rood, goud, olijfgroen, beige.

Tapijt voor extra druk
bewoonde ruimten.

zuiver
scheer-

wol

Normale prijs
p.str.mtr. ƒ265,—

Bij Astra

195.-

D U P O N T

Supergoedkope soorten in nylon voe-
ren wij niet, omdat deze op korte
termijn looppaden vertonen, vervuilen
en verarmen. De betere soorten be-
ginnen bij ons bij 380 en 400 cm
breed a

99.-
UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

TAPIJTTEGEL-BOETIEK 'ASTRA'
KORTE GIERSTRAAT 1 (zijstraat van Gierstraat) Haarlem-C.
OPENINGSTIJDEN : DAGELIJKS VAN 10-1 EN VAN 2-5 UUR.

MAANDAGS GESLOTEN.
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VETERANEN-
KAMPIOENSCHAPPEN
IN ZANDVOORT
De 'Sporting Club Zandvoort' heeft weder-
om een verzoek gekregen een belangrijk
evenement te organiseren.
Na o.a. de badminton-interland Nederland-
Schotland, heeft nu de Ned. Volleybal Bond
de organisatie van de eerste Nationale Kam-
pioenschappen veteranen-volleybal aan de
Sporting Club toevertrouwd.
Op zaterdag 22 mei komen 15 heren- en
12 damesteams (minimum leeftijd resp. 35
en 30 jaar) uit alle delen van het land naar
sporthal Pellikaan om elkaar de Nationale
titel 1971 te bestrijden. Het toernooi duurt
van 9 tot plm. 18 uur.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 8 mei:

TZB B2—BSM 2 8—0
Schalkwijk C 4-TZB C 2 2—5

N. J. Twisterling-toernool:
TZB C 1 behaalt 3e plaats
Uitslagen zondag 9 met:

TZB—Vliegende Vogels 3—2
TZB 8-DEM 12 2—1
TZB 9—Vliegende Vogels 6 1—2
TZB A 1—VV Andijk 4—2

Programma zaterdag 15 mei:
H. W. van Turnhout-pupillen-toernooi, aan-

vang 9.00 uur, kompleks Zandvoortmeeu-
wen (v. Lennepweg).

Cees Schoorl-toernooi

Programma zondag 16 mei:
Katholiek C junioren-toernooi om de NHC-

beker. Kompleks HBC (Cruqiusweg,
Heemstede). Aanvang 12 uur.

Kompetitie senioren:
2 TZB 8-VI. Vogels 6 12 u.
Vriendschappelijk:

TZB 3-TZB 4 12 u.

TZB ORGANISEERT
CEES SCHOORL-TOERNOOI
A.s. zaterdag organiseert TZB op het Ken-
nemersportpark het traditionele toernooi
voor b-junioren. Het toernooi draagt dit-
maal voor de eerste keer de naam Cees
Schoorl-toernooi.
Het programma van dit toernooi, dat om
13 uur begint, luidt als volgt:
Poule A:

Gold Star-Kon. HFC 13 u.
TZB—TH B 13.30 u.
Kon. HFC—TZB 14.10 u.
THB—Gold Star 14.40 u.
TZB—Gold Star 15.20 u.
Kon. HFC—THB 15.50 u.

Poule B:
Ahrends VC—Nic. Boys 13 u.
Zandv.m.—SHS 13.30 u.
VVV '03~Ahrends VC 14 u.
Nic. Boys—Zandv.m. 14.30 u.
SHS—VVV '03 15 u.
Ahrends VC—Zandv.m. 15.30 u.
VVV '03—Nic. Boys 16 u.
SHS—Ahrends VC 16.30 u.
VVV '03-Zandv.m. 17 u.
Nic. Boys-SHS 17 u.

Finales:
17.45—18.15 uur
strijd om de 3e en 4e plaats (poule nr.
2A—poule nr. 2B); strijd om de Ie en 2e
plaats, (poule nr. 1B—poule nr. 1A).

- ZANDVOORT

AM
GROTE KROCHT 30

vraagt ten spoedigste:

Ie verkoopster
en tevens een

hulpverkoopster
voor spoedige indiensttreding.

Sollicitaties mondeling aan bovenstaand adres of
telefonisch onder nr. 2666; na 18.00 uur tel. 023-
37 00 24.

INSTALLATIE BURE AU

Centrale verwarming

Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.l

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Boekhoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 • 24 28 30

Maakt uw auto als NIEUW
met materialen van KeUÏ V&X1
POLYESTER REPARATIE-SETS voor
uw auto of boot, slechts ƒ 8,90.

KEUR VERF
PARADIJSWEG 2 • TELEFOON 5002.

Slaapkamer ameublementen
in verschillende uitvoeringen en kleuren

Eethoekjes
ruime keuze, en

Tuinmeubelen
voordelige prijzen.

L. Smid
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

WOONHUIS
TE KOOP

Mathijs Molenaarstraat 24, koopsom f 62.000,—
Indeling begane grond: entree, woonk., keuken,
badk. en toilet, ruime tuin en schuur; verdieping:
3 slaapk., douche en toilet.

Inl.: mak. o.g. H. W. COSTER, Burg. Engelberts-
straat 12, telefoon 5531.

Seizoenhulp gevraagd
meisje van ± 16-20 jaar voor werkzaamhe-
den in klein hotel. Hogeweg 7, tel. 2799.

VOLKSWAGEN DEALER

DAVIDS N.V.
v r a a g t :

MonfeuB»
en

Leerling -monteur
Aanmelden: dagelijks aan ons bedrijf, Burgem.
Engelbertsstraat 21, telefoon 4641.

"London Style",
vetersluiting,
kleuren geniêleerd:
cerise, violet.

Bayer dralon met
liuneneff eet, kleuren:
wit/matWauw en
wit/lever.

2190 2190

100% Reyon vezel,
diepe V-hals
vetersluiting,
jacquarddruk in
IJruin of blauw op
wit f oud.

2150

Leacril, kleuren:
steenrood, Wauw en
groen.

100% acryl, kleuren:
zachtrood,
lichtblauw en zalm.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.
BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
ƒ595,-; of l x / 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 • 42 15 50. -
Te koop: mod. als nieuw
zijnde stapelbed met ladder
enz., ook afzonder!, te gebr.
kleur rood met grijs, tevens
divanbed, t.e.a.b. Zaterdag
tussen 5 en 6 uur, Van Ga-
lenstraat 66.
Te koop: 2 grasmachines
voor f 39,50; 1 2-pers. bed
met spiraal en 2 nacht-
kastjes f 37,50. Zandvoort-
selaan 60.
Wie wil ons helpen? Woon-
ruimte gevr. per 1 sept.
1971. Aanb/aan tel. 02507-
2903.
Vitale heer, 67 jr., zoekt
ruime zit-slp.k. met of zon-
der pension voor ± 6 mnd.
genegen behoorlijke prijs te
betalen. Kostverlorenstraat
92. tel. 2834.
Grasmachine, tuinslang,
ƒ 10,-. Haarlemmerstr. 64.
Pension Lammy vraagt zo
spoedig mogelijk: enige net-
te meisjes. Hogeweg 34,
tel. 3466.
Te koop aangeb.: duitse
herder (pups), tevens met
stamboom en inentingsbe-
wiis. Tel. 4950.
Te koop: VW, i.g.st, oud
model. Tel. 4741.
Duitse konversatieles aan-
geboden. Br. ond. nr. 3301
bur. Zandv. Courant.

Haarlem Grote Houtstraat 83-87 (5 minuten van de Haaire-Parkeergarage) Heemstede Raadhuisstraat 52 Zandvoort Grote Krocht 30-32

HOOFPPIJNPOEPER5

HELPEN
l

Gevr. in klein pension: hulp
voor alle werkz.h., 's morg.
Pension 'De Noord', Zand-
voortselaan 153, Zandvoort,
tel. 2351.

65
Wie is technisch en kan ta-
fel- en zakaanstekers repa-
reren? Tijden n.o.e.t.k. Bel.
s.v.p. 2864, Fa. A. J. Vas-
terman Jr., Brederodestraat
41, Zandvoort, grossier in
rokersbenodigdheden. _
Voor direkt gevr.: magazijn-
bediende. Bel s.v.p. 2864,
Fa. A. J. Vasterman, Brede-
rodestr. 41, Zandv., grossier
in rokersbenodigdheden.
HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt ! _

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,'
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135
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Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

wereldwinkel zandvoort
werd zaterdag geopend

formule- en sportcarraces
met veel brokken op het circuit

uit de Philippijnen en sieraden uit o.m.
Brazilië en Formosa.
De wereldwinkel is iedere middag van 2 tot
5 geopend en op zaterdagmorgen van 10

Zaterdagmiddag Is de wereldwinkel aan de
Kostverlorenstraat 34 met een korte Inlel-
ding door de heer A. de Vries, lid van de
werkgroep Wereldwinkel en een der Inltla- tot"l2 uur. Bij voldoende "vrijwillige krach

a K ten voor het 'bemannen van de winkel
hoopt men de openingstijden op korte ter-
mijn te kunnen uitbreiden.

«innnH door een aroot aantal jongeren en De werkgroep wereldwinkel zou het bijzon- »<=" u= r1"?"- .n.el. oesiuur aeen mee aatwoond door een groot aaniai jongeren en der ^ijs t̂e,|eni indien veren,gjnoeni ker., de reddmgboei-aktie. dank zij de inspan-
de raadsleden I. M. Aukema (pvdaJ, J. u. ken> scno|en| a|smede partikulieren deel wil- rung van mevr. Smorenburg, ruim tiendui-
Wijnbeek (d'6B), G. ter Veer en R. van |en 'nemen aan de werkzaamheden voor de zend gulden heeft opgebracht.

wereldwinkel. De scholen, aldus een sugges-
tie van de werkgroep, zouden het inrichten

JAARVERGADERING '71
VAN
WELZIJN DER DIEREN
Vrijdag 28 mei a.s. belegt de 'Vereniging
voor het welzijn der dieren' de algemene
ledenvergadering '71 in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat.
De voorzitter en de sekretaresse van de _.,. . , , _, . . , ,, ,
vereniging, de heer H. C. Schutter en me- Tijdens de afgelopen zondag op het circuit vloog hij enkele malen over de kop en raak
vrouw G. de Reus, hebben meegedeeld zich door de NAV gehouden nationale en Inter- J* buiten de baan onder zijn wagen bekneld.

nationale autoraces zijn er nogal wat brok'
ken gemaakt.

tiefnemers van de winkel in Zandvoort, ge-
opend. De ingebruikneming werd bijge-

As (kvp).

niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur
heeft een voordracht van drie nieuwe be-
stuursleden opgesteld om in de vakatures
van voorzitter en sekretaresse te voorzien
alsmede in de aanvulling van de dagelijkse
leiding.
De kandidaten zijn de heren A. Werkhoven
en J. E. Keman en mej. L. V. Boterho-
ven de Haan. Het bestuur deelt mee dat

hij

Kort na de. start van de eerste wedstrijd
voor formule Ford Monoposto's vlogen vijf
deelnemers uit de baan. De inzittenden
kwamen heelhuids uit de vernielde voertui-
gen te voorschijn. De brit James Hunt
kwam er in de formule 3 race minder for-
tuinlijk vanaf. Na een botsing in de Tarzan-
bocht met zijn landgenoot Barrie Maskell

In. zijn toX-^^^HSsSlh^ & '̂Knïn^ «,'SrïïSiïSTvSS

ÏÏ-^a™ && B^bffi-M esS'TrSJ11 de winkel geéksposeerd

ri^^dÏÏffioS^k'ïn^kK VoornaZÏinformatie en het verkrijgensteld. In zijn dankwoord betrok .hij .OOK ae ̂  rfe spedaa| yoor de were|dwinke| Zand.
jongerengroep Logos die de winkel in de
afgelopen weken had opgeknapt en inge-
richt. 'De wereldwinkel wil het publiek niet
omturnen', aldus de heer De Vries, 'maar
wil de mensen die de winkel bezoeken zo-

over de
materiële- én sociale situatie in deze lan-

SitWulW^^noi^nnnhoiH n«tplri hndemnrodukten en ar- spaarbank Zandvoort (giro lö.Jo.dü)

voort vervaardigde affiches kan men terecht
bij de vestiging van de winkel aan Kostver-
lorenstraat 34, tel. 2856.
Voor hen, die een financiële bijdrage wil-
len storten voor de bestrijding van de kos-
ten van inrichting en onderhoud van de we-
reldwinkel, heeft de werkgroep een rekening... . N(jts_

ge-

aktie voor hulp
aan mensen in nood

opend.

T.b.v. de stichting 'Mensen In nood' van Ca-
ritas Neerlandica, vindt a.s. zaterdag 22 mei
in Zandvoort een huis-aan-huis inzamellngs-
aktie van kleding plaats. De organisatie van
de aktie is in handen van de gezamenlijke
kerken van Zandvoort.

De in alle plaatsen in Nederland bijeenge-
brachte kleding wordt door de stichting
'Mensen in nood' verzonden naar de organi-

fenUipTop grot'e~schaaï is natuurlijk véél en Zandv.m."gehouden algemene led'envergade- saties voor vluchtelingenhulp, rampenkomi-
i __„_ „j!_ n. u_-, n„ w,:„,-„„..Uoo,-- .: 1-71 :_ j_ u—, M \A/„,H,„;,^. ™„f „i„Q_ te s, maatschappelijk werkers, gevangenis-

aktie enkele adressen worden overgeslagen.
Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken de

Met hoofdwonden en rugklachten werd
in een Haarlems ziekenhuis opgenomen.
De internationale formule 3 race werd ge-
wonnen door de Australiér David Walker
met Lotus 69. Hij behaalde de eindzege in
de tweede manche na een nek-aan-nek-race
met de britse coureur Claude Courgoignie
en de duitser Manfred Mohr.
Hier volgen de uitslagen van de formule-
en toerwagenraces:

Formule Ford-Monoposto's, 12 ronden:

1. Huub Vermeulen, Merlijn in 20 min. 15.5
sek.= 149.114 km: 2. Henry Schouwink, For-
mule Ford, Lotus 61M; 3. Ton Strous, Lo-
tus 69. Snelste ronde voor Schouwing in
1.40.1 = 150.796 km.

Monoposto's:

1. Robert P. Boom, Kaiman Super Vee in
19.41.5=153.312 km; 2. F. Dudok van Heel,
Lotus 311. Snelste ronde voor Boom en
Dudok van Heel in 1.36.2=156.910 km.

Sportcars, prototypes, formule Hbre:
organisatoren zaterdagmiddag tussen 13 uur Tot 1300 cc: 1. Arthur Banting, Broadspeed

gelegenheid gesteld bodemprodukten en ar-
tikelen van handvaardigheid uit de ontwik-
kelingslanden te kopen. >
Spreker noemde het aanschaffen van deze TvTrwrwYDT'n/r urc-in
produkten een 'bescheiden handreiking' aan ZANDVOORTM. HlbLD
mensen in de landen van de derde wereld, JAARVERGADERING '71
die zelf een kleine industrie hebben opge- J

zet. Voor de materiële- en sociale hulpver- Op de gisteravond in het kluphuis van

veel meer nodig. De heer De Vries verklaar-
de tegenover ons dat 'omturnen' voor hem
een geladen woord is, maar dat in de we-
reldwinkel zeker wordt gestreefd naar een
mentaliteitsverandering onder het publiek
t.a.v. de hulp aan de ontwikkelingslanden.
Zoals gezegd zijn in de wereldwinkel aan
de Kostverlorenstraat naast bodemproduk-
ten kunstnijverheidsartikelen verkrijgbaar.
Wij noemen o.a. de bijzonder ingenieuze en
artistieke strofiguren en -ruiters uit Mexico,

ring '71 is de heer N. Wertheim met alge-
mene stemmen als voorzitter benoemd.
Hij nam de voorzittershamer over van de
hr. E. Paap, die wegens drukke werkzaam-
heden voor deze funktie had moeten bedan-
ken. Op voorstel van het bestuur werd de
scheidende voorzitter tot erelid van de ver-
eniging benoemd.
De suggestie van het bestuur om de bezet-
ting van de leiding van de vereniging met
twee leden in te. krimpen, werd door de

geborduurde tassen en zaktasjes van raffia vergadering goedgekeurd. Door dit besluit
werd het overbodig te voorzien in de vaka-
tures ontstaan door het aftreden van de
hererr-Ri-Kanger (kommissaris) en E., Loos
(2e periningm.). Laatstgenoemde maakte
ruim dertig jaar deel uit van het ZVM-be-
stuur. Aan het begin van het nieuwe voet-
balseizoen zal hem een afscheidsreceptie
worden aangeboden.
De vergadering besloot, op voorstel van het
bestuur, de abonnementsprijs van het klup-
orgaan van ƒ 4 op ƒ 7,50 per jaar te bren-
gen. Teneinde de financiële positie van de
vereniging te versterken worden onderhan-
delingen gevoerd voor het maken van rekla-
me rond de speelvelden van de vereniging.

bom
van
keur
Het gemeenteraadslid I. M. Aukema (pvda)
Is sinds vorige week door de heren P. Keur
(prot.-chr.) en J. Attema (vvd) persona
non grata verklaard voor de opvolging van
de socialist A. Kerkman in het kollege van
b en w.
Direkte aanleiding voor zijn dlskwalifikatje
als portefeuillebeheerder waren zijn mlsprij-
zende uitlatingen over het optreden van de
Bond van Verontruste Ouders en zijn visie
op de toekomst van de konstitutionele mo-
narchie in Nederland.
Hiermee is door de fraktles van de prot.-
chr. en de vvd in de raad de springlading
onder de huidige politieke samenstelling van
het kollege gelegd. Een springlading met
een waarschuwingskaartje aan het adres
van de pvda: zorg voor een andere opvol-
ger voor de heer Kerkman of de samenwer-
king tussen pvda enerzijds en vvd en kon-
fessionelen anderzijds gaat de lucht In.
Waarschijnlijk vinden de christelijker en de
liberalen de denkbeelden van de heer Auke-
ma op maatschappij en politiek te progres-
slef getint en zien zij in hem een bestuur-
der, die zich meer zal richten op het ver-
nleuwingsproces, en minder zal steunen op
de autoriteit, het gezag en de gevestigde
orde. De konfessionelen en de vvd voelen
hier kennelijk niets voor en willen het op-
treden van de heer Aukema In het kollege
voorkomen.
Het is overigens niet uitgesloten dat het
aanbrengen van de springstof onder de koa-
litie niet alleen het gevolg Is van de politie-
ke en sociale denkbeelden van de heer Au-
kema, maar dat de beduchtheid voor de po-
slties van de christelijken en de liberalen in
b en w eveneens een rol speelt. Men houdt
er waarschijnlijk ernstig rekening mee, dat
de voorkeur van de vermoedelijke opvolger
van de heer Kerkman uitgaat naar een re-
geringsteam van een andere politieke sa-
menstelling dan het huidige. En dit laatste
Is heel goed mogelijk, want de heer Auke-
ma heeft in het recente verleden laten blij-
ken niet bijster gelukkig te zijn met het op-
treden van de fraktie van de vvd In de ge-
meenteraad.
Op korte termijn zien wij het voortbestaan
van het tegenwoordige kollege van b en w
niet in gevaar gebracht door het afwijzen
van prot.-chr. en liberalen van de hr. Auke-
ma als lid van b en w, maar in de toekomst
zal dit zeker politieke konsekwentles heb-
ben.
Het is toch wel opmerkelijk dat de bom on-
der de koalitle van pvda, vvd en chu-af/
kvp werd gedeponeerd door de rustige, be-
zadigde en onbewogen heer Keur. Of vergis-
sen wij ons en woedt er (n deze bewaker
van de gevestigde orde een heilig en on-
blusbaar vuur?

voor
FIETSEN

en
, .BROMMERS

VER5TEEDE
HRLTE5TR.IB - TEL:4433- ZRHDVOORT

. . . .
sen, de kinderbescherming, etc., etc. Niet
alleen in Nederland wordt op deze wijze
hulp geboden aan mensen in nood. Kleding
wordt ook gezonden naar oost-europese lan-
den en de landen van de derde wereld.
Vorig jaar werden zendingen gestuurd naar
Polen, Roemenië, Angola, Tanzania, Brazi-
lië en Indonesië. In Nederland werd in 1970
ongeveer 2300 kg gedistribueerd.
Het gaat bij de inzamelingsaktie niet alleen
om goede gedragen kleding. Ook schoeisel,
gordijnstoffen, babykleding, dekens, vilthoe-
den en goed gekonserveerde levensmidde-
len zijn van harte welko,ti.
Teneinde de inzameling zaterdagmorgen zo
doeltreffend mogelijk' te laten verlopen, ver-
zoeken de organisatoren de aangeboden kle-
ding, schoeisel, enz., tevoren in een plastik
zak of kartonnen doos te deponeren en de-
ze buiten de huisdeur te zetten of beneden
in de hal van de flatwoningen te plaatsen.
De vrijwilligers behoeven dan niet aan te
bellen hetgeen een grote tijdsbesparing zal
opleveren. Het ophalen van de kleding, enz.
heeft zaterdag tussen 10 en 1 uur plaats.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat bij de

en 14 uur telefonisch kontakt op te nemen
onder nummer 4060. De geschonken kle-
ding, etc., zal dan alsnog worden opge-
haald. Voor de deelnemers aan de aktie be-
staat de mogelijkheid kleding en dergelijke
af te geven op vrijdagavond tussen 8 en
8.30 uur op de volgende verzamelpunten:
geref. kerk aan de Julianaweg, prot. bond,
gebouw Brugstraat 15, r.k. kerk, Grote
Krocht, r.k. wijkgebouw, Linnaeusstraat,
Zandvoort-noord en het jeugdgebouw van
de herv. kerk aan het Kerkplein.
De organisatoren hopen op spontane mede-
werking van de inwoners van Zandvoort om
op deze wijze de nood te lenigen onder hun
medemensen in en buiten Nederland.

ZANDV.M. WINT
CEES SCHOORL-TOERNOOI
Het j.l. zaterdag gehouden Cees Schoor!-
toernooi van TZB is in een overwinning ge-
eindigd voor de b-junioren 1 van Zandv.m.
Na in de eerste ronde SHS na strafschop-
pen te hebben verslagen, ontmoetten zij' in
de finale het haarlemse THB. Deze ploeg,
die in de eerste ronde ongeslagen bleef,
moest nu met 3—O haar meerdere erken-
nen in de geel-blauwen.
De strijd om de 3e en 4e plaats ging tus-
sen SHS en TZB. TZB behaalde door een
3—O overwinning de derde plaats, SHS
werd vierde.
Na afloop reikte pastoor H. Kaandorp in
aanwezigheid van mevrouw Schoorl, de prij-
zen uit.

voetbal* U*
Beschamend voorbeeld voor hedendaagse 'rotjongens' in het veld

Als ik zeg dat ik een gezellige voetbalmid-
dag heb gehad, zondag j.l. in de kuip van
Zandvoortmeeuwen, gelooft niemand mij
waarschijnlijk. Je acht het ook ondenkbaar.
De edelachtbare heren van de gemeente-
raad stonden in het veld tegenover leden
van de sportschool Buchel. (voor mij was
het de 'oude glorie' van Zandv.m.) Er wer-
den geen bierblikjes naar grensrechters ge-
worpen en geen mens ging er in de spalken
naar huis!
Ik zei al, het was oer-gezellig en dat bleef
het tot en met het enigszins rommelige ein-
de, waarbij na het nemen van strafschop-
pen niemand precies wist wie er eigenlijk
gewonnen had! Ik heb de indruk dat er
over en weer evenveel missers als schoten
in de roos waren, zodat men — zoals dat
heet — de punten gedeeld heeft. Nogmaals,
zeker weet ik 't niet, maar dat is ook niet
zo 'belangrijk, geloof ik.
De burgemeester trapte af en toen hij dat
had gedaan, haastte hij zich naar de zijlijn
om' van daaruit het resultaat van zijn be-
mqeiingen gade te slaan. Na twee minuten
keken de edelachtbare heren al tegen een
achterstand aan, toen na enkele grandioze
missers van het rechter verdedigingsblok de
linksbuiten van Buchel ongehinderd kon op-
rukken naar de gemeenteraad-veste. Links-
ac'hter v.d. Moolen kon er niets meer aan
dqen, ofschoon hij nog een zelfopofferings-
aktie ondernam. Het was 1—O voor de
'Buchel-boys1.
Inmiddels liet de raadhuis-ploeg zich ook
niet onbetuigd. Merkwaardig waren in deze
fase de rushes van de heer Kok, die overal
was, maar op het beslissende moment het
vijandelijke doel te hoog zocht. De hr. Van
As.liep zich ook het vuur uit de schenen,
maar hij had zijn energie niet bewaard voor
de.tweede helft. Hij liet zich vervangen
door de hr. K. Kuyper Jr.
Wel mocht de hr. Van As het genoegen
smaken in zijn eerste speelhelft fraaie kom-
binaties op het tapijt te leggen met de lin-
k er vleugel van de edelachtbaren en ook
spitsspeler Ter Veer werd meningmaal fijn-
zinnig door hem bediend.
Verrassend was het optreden van wethouder
Rudenko, die de show stal door zijn spek-
kulair uitgevoerde koprollen, waarmee hij
|ret zijn tegenstanders menigmaal lastig
maakte. Op rechts was wethouder K. v.d.
(i/lije bijzonder aktief. Te aktief, want ook
hij keerde in de tweede helft niet meer te-
rug. Maar hij zorgde er voor dat de stand
1;—1 werd, toen hij na een handige dribbel
van de hr. Ter Veer en een smetteloze
yoorzet van W. Kok, met een beheerste
schuiver de Buchel-keeper geen schijn van
kans gaf.
De snelle linkervleugel van de Buchel-boys

in 18.54.7=133.028 km; 2. Kim Koopman,
Mini Marcos. Snelste ronde: Banting in
1.51.2=135.744 km.
Boven 1300 cc: 1. Ed Swart, Chevron B- 19,
12 ronden in 18.17.2=165.090 km; 2. Theo
Kinsbergen, Chevron B-8 en 3. Gerard
Schuiten, Chevron B-8. Snelste ronde voor
Ed Swart in 1.28.5=170.562 km, hetgeen
een nieuw ronderekord betekende.

Toerwagens, groep II, tot 1150 cc:

Tot 1000 cc: 1. Jan van der Pol, Fiat
Abarth, 15 ronden in 27.56.9=135.023 km;
2. Huub Nijsten, Hillman Imp.; 3. H. Wage-
naar Hummelinck. Snelste ronde: Hans Kok
in 1.49.6=137.726 km.
Boven 1000 tot 1150 cc: 1. Hans Deen,
DAF 55 Marathon. 14 ronden in 29.23.1=
gem. 119.861 km; 2. Hans Hettelder, Fiat
128. Snelste ronde voor Henri van Oorschot
in NSU 1000 TT in 1.50.6=136.480 km.

Formule Vee 1300, 12 ronden:

1. Pau! Verheij, Kaiman, in 21.36.0=
139.766 km; 2. M. A. H. M. Bleekemolen,
Motul; 3. Ron Swartsenburg in Austro.
Snelste ronde voor Jaap Luijendijk in Mo-
tul in 1.45.4=143.214 km.

Internationale formule 3 races,
Ie manche (20 ronden):

1. David Walker (Austr.), Lotus 69 in
31.10.3; 2. Bev. Bond (GB), Ensign in
31.10.4; 3. Barrie Maskell (GB) in Che-
vron B-18 in 32.10.5; 4. Claude Gourgoignie
(België), Lotus 69 in 31.10.7; 5. Manfred
Mohr (Dld.), Lotus 69 Nova in 31.10.8.
Tweede manche, 20 ronden: 1. David Wal-
ker (Austr.) in 32.23.3; 2. Manfred Mohr
in 32.23.4; 3. Gourgoignie in 32.23.7.
Totaal uitslag: 1. Walker in 1,04.44.6; 2.
Mohr in 1.04.34.2; 3. Gourgoignie in
1.04.34.4. Snelste ronde voor Mohr in
1.34.0=160.412 km.

Toeragens groep II (1150-1300 cc),
15 ronden:

1. Bob van der Sluis, Alfa Romeo 1300
GTA in 26.19.6=gem. 143.342 km; 2. Frans
Lubin, Alfa Romeo 1300 GTA. Snelste ron-
de voor Boshuis, Alfa Romeo 1300 GTA in
1.42.7=146.979 km.
Van 1300-2000 cc: 1. Nico Chiotakis, Alfa
Romeo 1750 GTAM, in 25.52.5=145.843
km; 2. Han Akersloot, Ford Escort RS
1600. Snelste ronde Chiotakis in 1.41.0=
gem. 149.453 km.
Boven 2000 cc: 1. Jan van Straaten, Ford
Mustang, 14 ronden, g.t. Zijn snelste ronde
in 1.48.5=gem. 139.122 km.

nogal eens in verlegenheid en het verwon-
derde dan ook niemand dat de stand 2—1

ging van het gemeentebestuur had vervuld,
liet zich vervangen door grensrechter E. van

werd door Joop van Soolingen. Magistraat Tetterode, hetgeen niet wegnam, dat hij,
als hij de bal langs de lijn kreeg, hij deze
prompt naar een teamgenoot plaatste!
Ontroerend was het ogenblik dat de grijzen-
de rechtsbuiten geblesseerd op het veld lag.
Professioneel was dat. Wethouder Rudenko
verrichtte de eerste massage-handelingen,
maar de man kwam weer helemaal bij, toen
hij een douche uit een gele plastik gieter
kreeg. Dat was sport van de bovenste
plank. Het fijne was, dat niemand stond te
janken tegen de scheidsrechter, die de zaak
goed in de hand had. Niemand kwam in het
boekje, het geval werd beschouwd als een
onopzettelijke gebeurtenis.
Twee of misschien één minuut voor het ein-
de werd de stand met vereende krachten
door de Buchel-ploeg op 4 — 4 gebracht.
De afspraak was, dat er strafschoppen
moesten genomen worden. Dat deden ze
dan ook beurtelings, maar de situatie was
dermate onoverzichtelijk door allerlei fakto-
ren, dat niemand de juiste stand

vrijdag
geen krant
In verband met Hemelvaarts-
dag, morgen 20 mei, komt er
vrijdag GEEN krant uit. Het
eerstvolgende nummer ver-
scliijnt op dinsdag 25 mei a.s.

Ter Veer kreeg direkt hierop een unieke
kans op de gelijkmaker, maar hij miste ele-
gant voor open doel! Nou goed, hij deed
verder zulke goede dingen in kombinatie
rnet z'n linksbuiten en de heren P. Keur en
wethouder v.d. Mije, dat hem veel vergeven
moet worden. Vermelding verdiend ook nog
dat enkele minuten voor rust de hr. Van As
omviel door een schot van een tegenstan-
der, dat hij met z'n hoofd opving.
Vlak voor rust moet scheidsrechter Keur ge-
dacht hebben: 'Nou, laten die mensen van
de gemeente gelijk maken, je kunt nooit we-
ten waar het goed voor is. Na een prach-
tige voorzet van de linksbuiten, schoot de
hr. J. Attema in ideale buitenspelpositie
raak, 2—2.
Na de rust dachten de toeschouwers dat
de goed getrainde sportschool even korte
metten ging maken met de edelachtbaren,
vooral toen de omvangrijke Franssen er met
een beul van een schot, hoog in de tou-
wen, 3—2 van maakte. Het verenigde ge-
meentebestuur nam zelfs het spel in han-
den en talloze corners op het doel van Jan nomen, stonden zoveel' mensen — er w"as TEGEN BURG. NAWITN

ook een aktieve hond onder de deelnemers
— dat het moeilijk uit te maken was wat
er gebeurde. Ik meen zeker te weten dat
enkele leden van 't kijkend publiek ook een
schot waagden. En dan geloof ik altijd nog
dat beide partijen ieder vijf keer raak scho-
ten. Wat ik een mooie eindstand vind voor
deze onvergetelijke sportgebeurtenis, waar-
van — ik zou dit haast vergeten te vermel-
den — de opbrengst ten bate komt van de
Zandvoortse Reddingsbrigade.
Een heel bijzondere noot was het optreden
in de pauze van het Tamboerkorps van de
Zandvoortse Muziekkapel. Sommige deelne-
mertjes en deelneemsters waren amper gro-
ter dan hun trommel. Maar het klonk goed
en ze kregen een hartelijk applaus van het

RELEASE HAARLEM
OVERWEEGT KLACHTvan za

ken kwam te weten. In het strafschopgebied gij JUSTITIE
van het doel, waar de penalty's werden ge- J

Visser waren het gevolg van de onstuimige
aanvalsdrift der magistraten. De hr. Paap,
die wethouder v.d. Mije behoorlijk verving,
maar op de linkervleugel, drong dikwijls
diep door in de kwetsbare verdediging van
'Buchel', maar door de benen zag men het
veld en de bal niet zo goed meer, zodat er
altijd wel ergens een obstakel was om de
bal tegen te houden. De grijzende rechts-
buiten maakte er evenwel op mirakuleuze
wijze 3—3 van en zelfs 4—3 voor de ge-
meenteraad. De edelachtbaren hadden toen
op rozen kunnen zitten, als de hr. Ter Veer
een aan het Raadhuis toegekende penalty
benut had. Zijn wat tamme schot werd ge-
makkelijk door de keeper van de sport-
school onschadelijk gemaakt. De hr. Joustra

bracht de verdediging van het Raadhuis die tot dusverre een glansrol in de verdedi- publiek l

Naar aanleiding van uitlatingen van burge-
meester A. Nawijn over Release Haarlem
in de raadsvergadering van dinsdag 11 mei
j.l., overweegt de stichting de mogelijkhe-
den om een klacht wegens smaad in te die-
nen bij de officier van justitie.
Release is van mening dat de opmerkingen
van de voorzitter van de raad aan het adres
van de organisatie alle perken van het fat-
soen te buiten gingen. De burgemeester be-
weerde o.m. dat Release kinderen verhin-
dert om naar hun ouders terug te keren.
Reeds eerder had Release in een schrijven
aan de raadsleden gewezen op de perti-
nente onjuistheden 'die als feiten in de
raadsvergadering van vorige week dinsdag

BARTJE werden gepresenteerd'.
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VETERANEN-
KAMPIOENSCHAPPEN
IN ZANDVOORT
De 'Sporting Club Zandvoort' heeft weder-
om een verzoek gekregen een belangrijk
evenement te organiseren.
Na o.a. de badminton-interland Nederland-
Schotland, heeft nu de Ned. Volleybal Bond
de organisatie van de eerste Nationale Kam-
pioenschappen veteranen-volleybal aan de
Sporting Club toevertrouwd.
Op zaterdag 22 mei komen 15 heren- en
12 damesteams (minimum leeftijd resp. 35
en 30 jaar) uit alle delen van het land naar
sporthal Pellikaan om elkaar de Nationale
titel 1971 te bestrijden. Het toernooi duurt
van 9 tot plm. 18 uur.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 8 mei:

TZB B2—BSM 2 8—0
Schalkwijk C 4-TZB C 2 2—5

N. J. Twisterling-toernooi:
TZB C 1 behaalt 3e plaats
Uitslagen zondag 9 mei:

TZB—Vliegende Vogels 3—2
TZB 8-DEM 12 2—1
TZB 9-Vliegende Vogels 6 1—2
TZB A 1—VV Andijk 4—2

Programma zaterdag 15 mei:
H. W. van Turnhout-pupillen-toernooi, aan-

vang 9.00 uur, kompleks Zandvoortmeeu-
wen (v. Lennepweg).

Cees Schoorl-toernooi

Programma zondag 16 mei:
Katholiek C junioren-toernooi om de NHC-

beker. Kompleks HBC (Cruqiusweg,
Heemstede). Aanvang 12 uur.

Kompetitie senioren:
2 TZB 8-VI. Vogels 6 12 u.
Vriendschappelijk:

TZB 3-TZB 4 12 u.

TZB ORGANISEERT
CEES SCHOORL-TOERNOOI
A.s. zaterdag organiseert TZB op het Ken-
nemersportpark het traditionele toernooi
voor b-junioren. Het toernooi draagt dit-
maal voor de eerste keer de naam Cees
Schoorl-toernooi.
Het programma van dit toernooi, dat om
13 uur begint, luidt als volgt:
Poule A:

Gold Star-Kon. HFC 13 u.
TZB—THB 13.30 u.
Kon. HFC—TZB 14.10 u.
THB—Gold Star 14.40 u.
TZB—Gold Star 15.20 u.
Kon. HFC—THB 15.50 u.

Poule B:
Ahrends VC—Nic. Boys 13 u.
Zandv.m.-SHS 13.30 u.
VVV '03-Ahrends VC 14 u.
Nic. Boys—Zandv.m. 14.30 u.
SHS—VVV '03 15 u.
Ahrends VC—Zandv.m. 15.30 u.
VVV '03-Nic. Boys 16 u.
SHS—Ahrends VC 16.30 u.
VVV '03-Zandv.m. 17 u.
Nic. Boys-SHS 17 u.

Finales:
17.45—18.15 uur
strijd om de 3e en 4e plaats (poule nr.
2A—poule nr. 2B); strijd om de Ie en 2e
plaats, (poule nr. 1B—poule nr. 1A).

ZANDVOORTGROTE KROCHT 30 -

vraagt ten spoedigste:

Ie verkoopster
en tevens een

hulpverkoopster
voor spoedige indiensttreding.

Sollicitaties mondeling aan bovenstaand adres of
telefonisch onder nr. 2666; na 18.00 uur tel. 023-
37 00 24.

INSTALLATIE B U R E A U

Centrale verwarming

Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.I.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

Boekhoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HELING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 - 24 28 30

Maakt uw auto als NIEUW
met materialen van
POLYESTER REPARATIE-SETS voor
uw auto of boot, slechts ƒ 8,90.

KEUR VERF
PARADIJSWEG 2 - TELEFOON 5602.

Slaapkamer ameublementen
in verschillende uitvoeringen en kleuren

Eethoekjes
ruime keuze, en

Tuinmeubelen
voordelige prijzen.

L. Smid
VINKENSTRAAT 46 • TELEFOON 2484

WOONHUIS
KOOP

Mathijs Molenaarstraat 24, koopsom ƒ62.000,—
Indeling begane grond: entree, woonk., keuken,
badk. en toilet, ruime tuin en schuur; verdieping:
3 slaapk., douche en toilet.

Inl.: mak. o.g. H. W. COSTER, Burg. Engelberts-
straat 12, telefoon 5531.

Seizoenhulp gevraagd
meisje van ± 16-20 jaar voor werkzaamhe-
den in klein hotel. Hogeweg 7, tel. 2799.

VOLKSWAGEN DEALER

v r a a g t :

Monteur
en

Leer Bing -monteur
Aanmelden: dagelijks aan ons bedrijf, Burgem.
Engelbertsstraat 21, telefoon 4641.

"Loudon Style",
vetersluitüig,
kleuren gemêleerd:
cerise, violet.

Bayer dralon met
liunenef feet. kleuren:
wit/inatblauw eii
wit/lever.

$.90 2790

100% Reyoii vezel,
diepe V-hals
vetersluiting,
jacquarddruk in
bruin of blauw op
wit fond.

Leacrü, kleuren:
steenrood, blauw en
groen.

100% acryl, kleuren:
zacntrood,
lichtblauw en zalm.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.
BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.
Te koop: mod. als nieuw
zijnde stapelbed met ladder
enz., ook afzonderl. te gebr.
kleur rood met grijs, tevens
divanbed, t.e.a.b. Zaterdag
tussen 5 en 6 uur, Van Ga-
lenstraat 66.
Te koop: 2 grasmachines
voor ƒ 39,50; 1 2-pers. bed
met spiraal en 2 nacht-
kastjes ƒ 37,50. Zandvoort-
selaan 60.
Wie wil ons helpen? Woon-
ruimte gevr. per 1 sept.
1971. Aanb. aan tel. 02507-
2903.
Vitale heer, 67 jr., zoekt
ruime zit-slp.k. met of zon-
der pension voor ± 6 mnd.
genegen behoorlijke prijs te
betalen. Kostverlorenstraat
92. tel. 2834.
Grasmachine, tuinslang,
f 10.-. Haarlemmerstr. 64.
Pension Lammy vraagt zo
spoedig mogelijk: enige net-
te meisjes. Hogeweg 34,
tel. 3466.
Te koop aangeb.: duitse
herder (pups), tevens met
stamboom en inentingsbe-
wijs. Tel. 4950.
Te koop: VW, i.g.st., oud
model. Tel. 4741.
Duitse konversatieles aan-
geboden. Br. ond. nr. 3301
bur. Zandv. Courant.

Haarlem Grote Houtstraat 83-87 (5 minuten van de Raaks-Parkeergarage) Heemstede Raadhuisstraat 52 Zandvoort Grote Krocht 30-32

HOOFPPIJNPOEPER5

HELVEN
l

Gevr. in klein pension: hulp
voor alle werkz.K, 's morg.
Pension 'De Noord', Zand-
voortselaan 153, Zandvoort,
tel. 2351.

65+
Wie is technisch en kan ta-
fel- en zakaanstekers repa-
reren? Tijden n.o.e.t.k. Bel.
s.v.p. 2864, Fa. A. J. Vas-
terman Jr., Brederodestraat
41, Zandvoort, grossier in
rokersbenodigdheden. _
Voor direkt gevr.: magazijn-
bediende. Bel s.v.p. 2864,
Fa. A. J. Vasterman, Brede-
rodestr. 41, Zandv., grossier
in rokersbenodigdheden.
HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt ! _

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,'
reeds v. a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schilders-
bedrijf

J4.C. v.
Telefoon 2638.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind Juni ƒ3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURA
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

wereldwinkel zandvoort
werd zaterdag geopend
Zaterdagmiddag Is de wereldwinkel aan de
Kostverlorenstraat 34 met een korte Inlel-

tot
ten

12 uur. Bij voldoende vrijwillige krach
voor het 'bemannen' van de winkel

uit de Philippijnen en sieraden uit o.m.
Brazilië en Formosa.
De wereldwinkel is iedere middag van 2 tot

ding door de heer A. de vries, lid van de 5 geopend en op zaterdagmorgen van 10
werkgroep Wereldwinkel en een der Inltla-
tiefnemers van de winkel In Zandvoort, ge-
opend. De Ingebruikneming werd bijge-
woond door een groot aantal jongeren en
de raadsleden I. M. Aukema (pvda), J. G.
Wijnbeek (d'66), G. ter Veer en R. van
As (kvp).

JAARVERGADERING '71
VAN
WELZIJN DER DIEREN
Vrijdag 28 mei a.s. belegt de 'Vereniging
voor het welzijn der dieren' de algemene
ledenvergadering '71 in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat.
De voorzitter en de sekretaresse van de
vereniging, de heer H. C. Schutter en me-
vrouw G. de Reus, hebben meegedeeld zich
niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur
heeft een voordracht van drie nieuwe be-
stuursleden opgesteld om in de vakatures
van voorzitter en sekretaresse te voorzien
alsmede in de aanvulling van de dagelijkse
leiding.

formule- en sportcarraces
met veel brokken op het circuit

hoopt men de openingstijden op korte ter- De kandidaten zijn de heren A. Werkhoven
. . * • i - i . .:^U..«.: ~J A _ <an .1 r~ l^oma n on m o! l \/ Dn+nrU**.

In zijn toespraakje bedankte de heer De
Vries mevrouw H. M. Hamers-Bijlhout, die
de voormalige slijterij Hamers belangeloos
voor de wereldwinkel beschikbaar had ge

mijn te kunnen uitbreiden.
De werkgroep wereldwinkel zou het bijzon-
der op prijs stellen, indien verenigingen, ker-
ken, scholen, alsmede partikulieren deel wil-
len nemen aan de werkzaamheden voor de
wereldwinkel. De scholen, aldus een sugges-
tie van de werkgroep, zouden het inrichten
en bijhouden van een speciale muurkrant op
zich kunnen nemen, terwijl werkstukken van
projektlessen in de winkel geëksposeerd
kunnen worden.
Voor nadere informatie en het verkrijgen

en J. E. Keman en mej. L. V. Boterho-
ven de Haan. Het bestuur deelt mee dat
de reddingboei-aktie, dank zij de inspan-
ning van mevr. Smorenburg, ruim tiendui-
zend gulden heeft opgebracht.

Tijdens de afgelopen zondag op het circuit
door de NAV gehouden nationale en Inter-
nationale autoraces zijn er nogal wat brok-
ken gemaakt.

Kort na de, start van de eerste wedstrijd
voor formule Ford Monoposto's vlogen vijf
deelnemers uit de baan. De inzittenden
kwamen heelhuids uit de vernielde voertui-
gen te voorschijn. De bril James Hunt
kwam er in de formule 3 race minder for-
tuinlijk vanaf. Na een botsing in de Tarzan-
bocht met zijn landgenoot Barrie Maskell

T u i •• J-,.,L...,««rJ. ho+rnW hü nnlc rie voor nadere inrormane en nei verKnjger
?'SLdJ" ̂  ',a±r̂ Twin7el°in de van de speciaal voor de wereldwinkel Zandjongerengroep Logos die de winkel in de
afgelopen weken had opgeknapt en Inge-
richt. 'De wereldwinkel wil het publiek niet
omturnen', aldus de heer De Vries, 'maar
wil de mensen die de winkel bezoeken zo-
veel mogelijk informatie verschaffen over de
materiële- en sociale situatie in deze lan-
den'. Naast het verkrijgen van inlichtingen
wordt het publiek in de wereldwinkel in de
gelegenheid gesteld bodemprodukten en ar- ^P^"3

tikelen van handvaardigheid uit de ontwik- °Peno.
kelingslanden te kopen. /
Spreker noemde het aanschaffen van deze -vrrwnnPTM HTPT n
produkten een 'bescheiden handreiking' aan ZAlNUVUUKlM. WILLIJ
mensen in de landen van de derde wereld, JAARVERGADERING '71
die zelf een kleine industrie hebben opge- J

zet. Voor de materiële- en sociale hulpver- Op de gisteravond in het kluphuis van

voort vervaardigde affiches kan men terecht
bij de vestiging van de winkel aan Kostver-
lorenstraat 34, tel. 2856.
Voor hen, die een financiële bijdrage wil-
len storten voor de bestrijding van de kos-
ten van inrichting en onderhoud van de we-
reldwinkel, heeft de werkgroep een rekening
onder nummer 84.74.10.013 bij de Muts-
spaarbank Zandvoort (giro 15.36.30) ge-

aktie voor hulp
aan mensen in nood
T.b.v'. de stichting 'Mensen In nood' van Ca-
ritas Neerlandica, vindt a.s. zaterdag 22 mei
in Zandvoort een huis-aan-huis inzamelings-
aktie van kleding plaats. De organisatie van
de aktie is in handen van de gezamenlijke
kerken van Zandvoort.

De in alle plaatsen in Nederland bijeenge-
brachte kleding wordt door de stichting
'Mensen in nood' verzonden naar de organi-

aktie enkele adressen worden overgeslagen.
Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken de

vloog hij enkele malen over de kop en raak-
te buiten de baan onder zijn wagen bekneld.
Met hoofdwonden en rugklachten werd hij
in een haarlems ziekenhuis opgenomen.
De internationale formule 3 race werd ge-
wonnen door de Australiér David Walker
met Lotus 69. Hij behaalde de eindzege in
de tweede manche na een nek-aan-nek-race
met de britse coureur Claude Courgoignie
en de duitser Manfred Mohr.
Hier volgen de uitslagen van de formule-
en toerwagenraces:

Formule Ford-Monoposto's, 12 ronden:

1. Huub Vermeulen, Merlijn in 20 min. 15.5
sek.= 149.114 km; 2. Henry Schouwink, For-
mule Ford, Lotus 61M; 3. Ton Strous, Lo-
tus 69. Snelste ronde voor Schouwing in
1.40.1 = 150.796 km.

Monoposto's:

1. Robert P. Boom, Kalman Super Vee in
19.41.5=153.312 km; 2. F. Dudok van Heel,
Lotus 311. Snelste ronde voor Boom en
Dudok van Heel in 1.36.2=156.910 km.

Sportcars, prototypes, formule libre:

fe'ning'o'p grote'schaal is natuurlijk veel en Zandv.m."gehouden algemene led'envergade- f?,ties vo°r vluchtelingenhulp, rampenkomi-
§ __r_ _-._!:_ n- u„„, na \/,•;,•,<- uarisiaar. .:__ "7< :~ ,»„ >.««» M \Arnr»^oim mot oino. te s, maatscn app el IJK werkers, gevangenis-veel meer nodig. De heer De Vries verklaar- ring '71 is de heer N. Wertheim met alge-

de tegenover ons dat 'omturnen' voor hem mene stemmen als voorzitter benoemd.
een geladen woord is, maar dat in de we
reldwinkel zeker wordt gestreefd naar een
mentaliteitsverandering onder het publiek
t.a.v. de hulp aan de ontwikkelingslanden.
Zoals gezegd zijn in de wereldwinkel aan
de Kostverlorenstraat naast bodemproduk- eniging benoemd.

Hij nam de voorzittershamer over van de
hr. E. Paap, die wegens drukke werkzaam-
heden voor deze funktie had moeten bedan-
ken. Op voorstel van het bestuur werd de
scheidende voorzitter tot erelid van de ver-

ten kunstnijverheidsartikelen verkrijgbaar.
Wij noemen o.a. de bijzonder ingenieuze en
artistieke strofiguren en -ruiters uit Mexico,
geborduurde tassen en zaktasjes van raffia

bom
van
keur
Hot gemeenteraadslid I. M. Aukema (pvda)
is sinds vorige week door de heren P. Keur
(prot.-chr.) en J. Attema (vvd) persona
non grata verklaard voor de opvolging van
de socialist A. Kerkman in het kollege van

Direkte aanleiding voor zijn dlskwallfikatie
als portefeuillebeheerder waren zijn misprij-
zende uitlatingen over het optreden van de
Bond van Verontruste Ouders en zijn visie
op de toekomst van de konstitutionele mo-
narchie in Nederland.
Hiermee Is door de fraktles van de prot.-
chr. en de vvd in de raad de springlading
onder de huidige politieke samenstelling van
het kollege gelegd. Een springlading met
een waarschuwingskaartje aan het adres
van de pvda: zorg voor een andere opvol-
ger voor de heer Kerkman of de samenwer-
king tussen pvda enerzijds en vvd en kon-
fessionelen anderzijds gaat de lucht In.
Waarschijnlijk vinden de christelijken en de
liberalen de denkbeelden van de heer Auke-
ma op maatschappij en politiek te progres-
sief getint en zien zij in hem een bestuur-
der, die zich meer zal richten op het ver-
nieuwlngsproces en minder zal steunen op
de autoriteit, het gezag en de gevestigde
orde. De konfessionelen en de vvd voelen
hier kennelijk niets voor en willen het op-
treden van de heer Aukema in het kollege
voorkomen.
Het is overigens niet uitgesloten dat het
aanbrengen van de springstof onder de koa-
litie niet alleen het gevolg is van de politie-
ke en sociale denkbeelden van de heer Au-
kema, maar dat de beduchtheid voor de po-
si tl es van de christelijken en de liberalen in
b en w eveneens een rol speelt. Men houdt
er waarschijnlijk ernstig rekening mee, dat
de voorkeur van de vermoedelijke opvolger
van de heer Kerkman uitgaat naar een re-
geringsteam van een andere politieke sa-
menstelling dan het huidige. En dit laatste
Is heel goed mogelijk, want de heer Auke-
ma heeft in het recente verleden laten blij-
ken niet bijster gelukkig te zijn met het op-
treden van de fraktle van de vvd in de ge-
meenteraad.
Op korte termijn zien wij het voortbestaan
van het tegenwoordige kollege van b en w
niet in gevaar gebracht door het afwijzen
van prot.-chr. en liberalen van de hr. Auke-
ma als lid van b en w, maar in de toekomst
zal dit zeker politieke konsekwentles heb-
ben.
Het is toch wel opmerkelijk dat de bom on-
der de koalitie van pvda, vvd en chu-ar/
kvp werd gedeponeerd door de rustige, be-
zadigde en onbewogen heer Keur. Of vergls-
sen wij ons en woedt er m deze bewaker
van de gevestigde orde een heilig en on-
blusbaar vuur?

Voor
FIETSEN

en
, .BROMMERS

VER5TEEDE
HRLTE5TR. 18 - TEL -.4433 • ZRNDVOORT

De suggestie van het bestuur om de bezet-
ting van de leiding van de vereniging met
twee leden in te. krimpen, werd door de
vergadering goedgekeurd. Door dit besluit
werd het overbodig te voorzien in de vaka-
tures ontstaan door het aftreden van de
heren- R, Kanger (kommissaris) en E. Loos
(2e penningm.). Laatstgenoemde maakte
ruim dertig jaar deel uit van het ZVM-be-
stuur. Aan het begin van het nieuwe voet-
balseizoen zal hem een afscheidsreceptie
worden aangeboden.
De vergadering besloot, op voorstel van het
bestuur, de abonnementsprijs van het klup-
orgaan van ƒ 4 op ƒ 7,50 per jaar te bren-
gen. Teneinde de financiële positie van de
vereniging te versterken worden onderhan-
delingen gevoerd voor het maken van rekla-
me rond de speelvelden van de vereniging.

sen, de kinderbescherming, etc., etc. Niet
alleen in Nederland wordt op deze wijze
hulp geboden aan mensen in nood. Kleding
wordt ook gezonden naar oost-europese lan-
den en de landen van de derde wereld.
Vorig jaar werden zendingen gestuurd naar
Polen, Roemenië, Angola, Tanzania, Brazi-
lië en Indonesië. In Nederland werd in 1970
ongeveer 2300 kg gedistribueerd.
Het gaat bij de inzamelingsaktie niet alleen
om goede gedragen kleding. Ook schoeisel,
gordijnstoffen, babykleding, dekens, vilthoe-
den en goed gekonserveerde levensmidde-
len zijn van harte welkcrn.
Teneinde de inzameling zaterdagmorgen zo
doeltreffend mogelijk te laten verlopen, ver-
zoeken de organisatoren de aangeboden kle-
ding, schoeisel, enz., tevoren in een plastik
zak of kartonnen doos te deponeren en de-
ze buiten de huisdeur te zetten of beneden
in de hal van de flatwoningen te plaatsen.
De vrijwilligers behoeven dan niet aan te
bellen hetgeen een grote tijdsbesparing zal
opleveren. Het ophalen van de kleding, enz.
heeft zaterdag tussen 10 en 1 uur plaats.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat bij de

organisatoren zaterdagmiddag tussen 13 uur Tot 1300 cc: 1. Arthur Banting, Broadspeed
en 14 uur telefonisch kontakt op te nemen ' ~ ' "
onder nummer 4060. De geschonken kle-
ding, etc., zal dan alsnog worden opge-
haald. Voor de deelnemers aan de aktie be-
staat de mogelijkheid kleding en dergelijke
af te geven op vrijdagavond tussen 8 en
8.30 uur op de volgende verzamelpunten:
geref. kerk aan de Julianaweg, prot. bond,
gebouw Brugstraat 15, r.k. kerk, Grote
Krocht, r.k. wijkgebouw, Linnaeusstraat,
Zandvoort-noord en het jeugdgebouw van
de herv. kerk aan het Kerkplein.
De organisatoren hopen op spontane mede-
werking van de inwoners van Zandvoort om
op deze wijze de nood te lenigen onder hun
medemensen in en buiten Nederland.

ZANDV.M. WINT
CEES SCHOORL-TOERNOOI
Het j.l. zaterdag gehouden Cees Schoorl-
toernooi van TZB is in een overwinning ge-
eindigd voor de b-junioren 1 van Zandv.m.
Na in de eerste ronde SHS na strafschop-
pen te hebben verslagen, ontmoetten zij" in
de finale het haarlemse THB. Deze ploeg,
die in de eerste ronde ongeslagen bleef,
moest nu met 3—O haar meerdere erken-
nen in de geel-blauwen.
De strijd om de 3e en 4e plaats ging tus-
sen SHS en TZB. TZB behaalde door een
3—O overwinning de derde plaats, SHS
werd vierde.
Na afloop reikte pastoor H. Kaandorp in
aanwezigheid van mevrouw Schoorl, de prij-
zen uit.

voetbal
Beschamend voorbeeld voor hedendaagse 'rotjongens' in het veld

Als ik zeg dat ik een gezellige voetbalmid-
dag heb gehad, zondag j.l. in de kuip van
Zandvoortmeeuwen, gelooft niemand mij
waarschijnlijk. Je acht het ook ondenkbaar.
De edelachtbare heren van de gemeente-
raad stonden in het veld tegenover leden
van de sportschool Buchel. (voor mij was
het de 'oude glorie' van Zandv.m.) Er wer-
den geen bierblikjes naar grensrechters ge-
worpen en geen mens ging er in de spalken
naar huis!
Ik zei al, het was oer-gezellig en dat bleef
het tot en met het enigszins rommelige ein-
de, waarbij na het nemen van strafschop-
pen niemand precies wist wie er eigenlijk
gewonnen had! Ik heb de indruk dat er
over en weer evenveel missers als schoten
in de roos waren, zodat men — zoals dat
heet — de punten gedeeld heeft. Nogmaals,
zeker weet ik 't niet, maar dat is ook niet
zo belangrijk, geloof ik.
De burgemeester trapte af en toen hij dat
had gedaan, haastte hij zich naar de zijlijn
om van daaruit het resultaat van zijn be-
moeiingen gade te slaan. Na twee minuten
keken de edelachtbare heren al tegen een
achterstand aan, toen na enkele grandioze
missers van het rechter verdedigingsblok de
linj<sbuiten van Buchel ongehinderd kon op-
rukken naar de gemeenteraad-veste. Links-
achter v.d. Moolen kon er niets meer aan
doen, ofschoon hij nog een zelfopofferings-
aktie ondernam. Het was 1—O voor de
'Buchel-boys'.
Inmiddels liet de raadhuis-ploeg zich ook
niet onbetuigd. Merkwaardig waren in deze
fase de rushes van de heer Kok, die overal
w'as, maar op het beslissende moment het
vijandelijke doel te hoog zocht. De hr. Van
As liep zich ook het vuur uit de schenen,
maar hij had zijn energie niet bewaard voor
de tweede helft. Hij liet zich vervangen
door de hr. K. Kuyper Jr.
Wel mocht de hr. Van As het genoegen
smaken in zijn eerste speelhelft fraaie kom-
binaties op het tapijt te leggen met de lin-
ker vleugel van de edelachtbaren en ook
spitsspeler Ter Veer werd meningmaal fijn-
zinnig door hem bediend.
Verrassend was het optreden van wethouder
Rudenko, die de show stal door zijn spek-
kulair uitgevoerde koprollen, waarmee hij
Het zijn tegenstanders menigmaal lastig
maakte. Op rechts was wethouder K. v.d.
Iije bijzonder aktief. Te aktief, want ook

keerde in de tweede helft niet meer te-
rug. Maar hij zorgde er voor dat de stand
1—1 werd, toen hij na een handige dribbel
van de hr. Ter Veer en een smetteloze
voorzet van W. Kok, met een beheerste
schuiver de Buchel-keeper geen schijn van
kans gaf.
De snelle linkervleugel van de Buchel-boys

in 18.54.7=133.028 km; 2. Kim Koopman.
Mini Marcos. Snelste ronde: Banting in
1.51.2=135.744 km.
Boven 1300 cc: 1. Ed Swart, Chevron B-19,
12 ronden in 18.17.2=165.090 km; 2. Theo
Kinsbergen, Chevron B-8 en 3. Gerard
Schuiten, Chevron B-8. Snelste ronde voor
Ed Swart in 1.28.5=170.562 km, hetgeen
een nieuw ronderekord betekende.

Toerwagens, groep II, tot 1150 cc:

Tot 1000 cc: 1. Jan van der Pol, Fiat
Abarth. 15 ronden in 27.56.9=135.023 km;
2. Huub Nijsten, Hillman Imp.; 3. H. Wage-
naar Hummelinck. Snelste ronde: Hans Kok
in 1.49.6=137.726 km.
Boven 1000 tot 1150 cc: 1. Hans Deen.
DAF 55 Marathon, 14 ronden in 29.23.1 =
gem. 119.861 km; 2. Hans Hettelder, Fiat
128. Snelste ronde voor Henri van Oorschot
in NSU 1000 TT in 1.50.6=136.480 km.

Formule Vee 1300, 12 ronden:

1. Paul Verhei), Kaiman. in 21.36.0=
139.766 km; 2. M. A. H. M. Bleekemolen.
Motul; 3. Ron Swartsenburg in Austro.
Snelste ronde voor Jaap Luijendijk in Mo-
tul in 1.45.4=143.214 km.

Internationale formule 3 races,
Ie manche (20 ronden):

1. David Walker (Austr.), Lotus 69 in
31.10.3; 2. Bev. Bond (GB), Ensign in
31.10.4; 3. Barrie Maskell (GB) in Che-
vron B-18 in 32.10.5; 4. Claude Gourgoignie
(België), Lotus 69 in 31.10.7; 5. Manfred
Mohr (Dld.), Lotus 69 Nova in 31.10.8.
Tweede manche, 20 ronden: 1. David Wal-
ker (Austr.) in 32.23.3; 2. Manfred Mohr
in 32.23.4; 3. Gourgoignie in 32.23.7.
Totaal uitslag: 1. Walker in 1.04.44.6; 2.
Mohr in 1.04.34.2; 3. Gourgoignie in
1.04.34.4. Snelste ronde voor Mohr in
1.34.0=160.412 km.

Toeragens groep II (1150-1300 cc),
15 ronden:

1. Bob van der Sluis, Alfa Romeo 1300
GTA in 26.19.6=gem. 143.342 km; 2. Frans
Lubin, Alfa Romeo 1300 GTA. Snelste ron-
de voor Boshuis, Alfa Romeo 1300 GTA in
1.42.7=146.979 km.
Van 1300-2000 cc: 1. Nico Chiotakis, Alfa
Romeo 1750 GTAM, in 25.52.5=145.843
km; 2. Han Akersloot, Ford Escort RS
1600. Snelste ronde Chiotakis in 1.41.0=
gem. 149.453 km.
Boven 2000 cc: 1. Jan van Straaten, Ford
Mustang, 14 ronden, g.t. Zijn snelste ronde
in 1.48.5=gem. 139.122 km.

nogal eens in verlegenheid en het verwon-
derde dan ook niemand dat de stand 2 — 1
werd door Joop van Soolin-gen. Magistraat
Ter Veer kreeg direkt hierop een unieke
kans op de gelijkmaker, maar hij miste ele-
gant voor open doel! Nou goed, hij deed
verder zulke goede dingen in kombinatie
met z'n linksbuiten en de heren P. Keur en
wethouder v.d. Mije, dat hem veel vergeven
moet worden. Vermelding verdiend ook nog
dat enkele minuten voor rust de hr. Van As
omviel door een schot van een tegenstan-
der, dat hij mei z'n hoofd opving.
Vlak voor rust moet scheidsrechter Keur ge-
dacht hebben: 'Nou, laten die mensen van
de gemeente gelijk maken, je kunt nooit we-
ten waar het goed voor is. Na een prach-
tige voorzet van de linksbuiten, schoot de
hr. J. Attema in ideale buitenspelpositie
raak, 2 — 2.
Na de rust dachten de toeschouwers dat
de goed getrainde sportschool even korte
metten ging maken met de edelachtbaren,
vooral toen de omvangrijke Franssen er met
een beul van een schot, hoog in de tou-
wen, 3 — 2 van maakte. Het verenigde ge-
meentebestuur nam zelfs het spel in hap-

ging van het gemeentebestuur had vervuld,
liet zich vervangen door grensrechter E. van
Tetterode, hetgeen niet wegnam, dat hij,
als hij de bal langs de lijn kreeg, hij deze
prompt naar een teamgenoot plaatste!
Ontroerend was het ogenblik dat de grijzen-
de rechtsbuiten geblesseerd op het veld lag.
Professioneel was dat. Wethouder Rudenko
verrichtte de eerste massage-handelingen,
maar de man kwam weer helemaal bij, toen
hij een douche uit een gele plastik gieter
kreeg. Dat was sport van de bovenste
plank. Het fijne was, dat niemand stond te
janken tegen de scheidsrechter, die de zaak
goed in de hand had. Niemand kwam in het
boekje, het geval werd beschouwd als een
onopzettelijke gebeurtenis.
Twee of misschien één minuut voor het ein-
de werd de stand met vereende krachten
door de Buchel-ploeg op 4 — 4 gebracht.
De afspraak was, dat er strafschoppen
moesten genomen worden. Dat deden ze
dan ook beurtelings, maar de situatie was
dermate onoverzichtelijk door allerlei fakto-
ren, dat niemand de juiste stand van za-
ken kwam te weten. In het strafschopgebied
van het doel, waar de penalty's werden ge-

vrijdag
geen krant
In verband met Hemelvaarts-
dag, morgen 20 mei, komt er
vrijdag GEEN krant uit. Het
eerstvolgende nummer ver-
schijnt op dinsdag 25 mei a.s.

RELEASE HAARLEM
OVERWEEGT KLACHT
BIJ JUSTITIE

den en talloze corners op het doel van Jan nomen, stonden zoveel mensen — er was TEGEN BURG. NAWITN
X/ïeear \Mfat-ort lint nounln wan rtn stnc+t r i m i na m\\s aan **Is+ïmia nnnrl «t-irJni- ft n *J n n l** **»*«•« er* •*
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Visser waren het gevolg van de onstuimige
aanvalsdrift der magistraten. De hr. Paap,
die wethouder v.d. Mije behoorlijk verving,
maar op de linkervleugel, drong dikwijls
diep door in de kwetsbare verdediging van
'Buchel', maar door de benen zag men het
veld en de bal niet zo goed meer, zodat er
altijd wel ergens een obstakel was om de
bal tegen te houden. De grijzende rechts-
buiten maakte er evenwel op mirakuleuze
wijze 3 — 3 van en zelfs 4 — 3 voor de ge-
meenteraad. De edelachtbaren hadden toen
op rozen kunnen zitten, als de hr. Ter Veer
een aan het Raadhuis toegekende penalty
benut had. Zijn wat tamme schot werd ge-
makkelijk door de keeper van de sport-
school onschadelijk gemaakt. De hr. Joustra

ook een aktieve hond onder de deelnemers
— dat het moeilijk uit te maken was wat
er gebeurde. Ik meen zeker te weten dat
enkele leden van 't kijkend publiek ook een
schot waagden. En dan geloof ik altijd nog
dat beide partijen ieder vijf keer raak scho-
ten. Wat ik een mooie eindstand vind voor
deze onvergetelijke sportgebeurtenis, waar-
van — ik zou dit haast vergeten te vermei-
den — de opbrengst ten bate komt van de
Zandvoortse Reddingsbrigade.

Naar aanleiding van uitlatingen van burge-
meester A. Nawijn over Release Haarlem
in de raadsvergadering van dinsdag 11 mei
j.l., overweegt de stichting de mogelijkhe-
den om een klacht wegens smaad in te die-
nen bij de officier van justitie.
Release is van mening dat de opmerkingen
van de voorzitter van de raad aan het adres
van de organisatie alle perken van het fat-
soen te buiten gingen. De burgemeester be-

bracht de verdediging van het Raadhuis die tot dusverre een glansrol in de verdedi- publiek!

Een heel bijzondere noot was het optreden weerde o.m. dat Release kinderen verhin
in de pauze van het Tamboerkorps van de ' ' '
Zandvoortse Muziekkapel. Sommige deelne-
mertjes en deelneemsters waren amper gro-
ter dan hun trommel. Maar het klonk goed
en ze kregen een hartelijk applaus van het

dert om naar hun ouders terug te keren.
Reeds eerder had Release in een schrijven
aan de raadsleden gewezen op de perti-
nente onjuistheden 'die als feiten in de
raadsvergadering van vorige week dinsdag

BARTJE werden gepresenteerd'.



logos en release willen praten
met kommissie
over opvangcentrum

FAMILIEBERICHTEN

Logos Zandvoort en Release Haarlem zijn
bereid met de kommissie van sociale zaken
overleg te plegen over een opvangcentrum
voor jeugdtoeristen in de komende zomer-
maanden en willen tevens meewerken aan
de uitvoering van een dergelijk projekt. De
initiatiefnemers houden echter onverkort
vast aan het door hen uitgewerkte en ge-
presenteerde sleep-in plan. Zij achten het
plan evenwel voor aanvulling vatbaar en wil-
len op deze basis aan een gedachtenwisse-
ling over het projekt deenlemen.

Dit delen Logos en Release mee in een
gisteren gepubliceerde verklaring naar aan-
leiding van de diskussies over het opvang-
centrum m de zandvoortse gemeenteraad
op 11 mei j.l. De initiatiefnemers willen ook
praten met verontruste ouders, maar zij
staan huiverig tegenover de Bond van Ver-
ontruste Ouders, gelet op de onverzoenlijke
houding van deze organisatie tegenover
eigentijdse verschijnselen en ontwikkelingen.
De door meerdere leden van de gemeente-
raad voorgestelde kommissie van toezicht
op het projekt is voor Logos en Release
akseptabel, mits deze kommissie wordt sa-
mengesteld uit personen die met het specia-
Ie karakter en de struktuur van het jeugd-
toerisme op de hoogte zijn.
T.a.v. het wel of niet afzonderlijk slapen in
het centrum blijven de instellingen op het
standpunt staan dat dit aan de gebruikers
van de sleep-in zelf moet worden overgela-
ten. Logos en Release willen het opvang-
centrum niet alleen openstellen voor de min-
derjarigen onder de vakantiegangers, maar
voor alle jongeren. Zij blijven voorts van me-
ning, dat, wil het opvangcentrum funktione-
ren voor de jeugd die doorgaans in de
openlucht bivakkeert, alleen de nodige sani-

Makelaar OG
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
MICROVOETBAL VOOR TEAMS
IN 'DE KROCHT'
Morgen, Hemelvaartsdag, worden in gebouw
'De Krocht' de Nederlandse Kampioen-
schappen microyoetbal voor teams gehou-
den. De wedstrijden vangen aan om 10 uur.
Aan dit kampioenschap zullen 12 teams
deelnemen.
Den Haag 1 zal haar vorig jaar in Bos-
koop behaalde titel moeten verdedigen. Met
haar veelvoudige internationals E. en M.
Mulder en C. Smit behoren zij ook nu weer
tot de kanshebbers. Ook de teams van Am-
sterdam '70 en Boskoop tellen enige spe-
lers van internationaal niveau.
De poule indeling voor de voorronden zijn
als volgt:
Poule 1: Den Haag 1, Amsterdam '70 3 en
Zandvoort 2; poule 2: Boskoop 1, Den Haag
2 en Zandvoort 3; poule 3:' Amsterdam '70
2, Boskoop 3 en Zandvoort 1; poule 4: Am-
sterdam '70 1, Boskoop 2 en Den >Haag 3.
De zandvoortse teams zijn als volgt'samen-
gesteld:
Zandvoort 1: A. Roskam, F. Roskam, J.
Bloem en T. Koek; Zandvoort 2: J. Kerk-
man, P. Brouwer, R. de Reus en J. P. Ver-
hoeven; Zandvoort 3: J. Koper, R. Delies,
H. Delies en M. van der Mije. Reserve is:
A. van der Mije.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasfom., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
(023)265185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

taire-, en hygiënische- en slaapvoorzieningen
moeten worden getroffen.
Logos en Release dringen er aan het slot
van hun verklaring op aan spoed te be-
trachten met het scheppen van de sleep-in
Het door de raad aanvaardde slaapverbod
voor de openbare weg zal de jongeren er
niet van weerhouden naar de badplaats te
komen, maar het zal hen wel verhinderen
de openbare weg als slaapplaats te gebrui-
ken. Hierdoor kan een eksplosieve situatie
ontstaan. Een situatie, aldus beide instellin-
gen, die kan worden vermeden door de no-
dige slaapfaciliteiten voor de jeugdige va-
kantiegangers te- kreëren.

TENNIS CLUB ZANDVOORT
Het eerste team van Zandvoort, bestaande
uit mevrouw J. Hoogenkamp en mejuffrouw
l. Gordijn en de heren P. Roodhart en-Edg.
Schmidt, is in haar afdeling in de 2e klas-
se kampioen geworden. Zij zullen tegen een
kampioen van een andere afdeling moeten
spelen voor een plaats in de overgangsklas-
se B. Het tweede team speelt volgende
week uit tegen Heilop l en kan reeds met
een gelijk spel kampioen worden.
Programma voor a.s. zaterdag,
distriktskompetitie:
Heren:

ABC l—Zandvoort l
ABC II-Zandvoort II
Zandvoort III—Bloemendaal II

Programma voor a.s. zondag,
(landelijke tennlskompetitie):

ULTC II-Zandvoort l
Heiloo l—Zandvoort II
Zandvoort III—Popeye III
Zandvoort IV—Hilversum VI
Zandvoort V—Forescate IV

Inhaalprogramma voor Hemelvaartsdag:
DSS l-Zandvoort V

(met afgebroken stand 2—4)
Jeugdteam:

Zandvoort—Martinus

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

Zaterdag 22 en zondag 23 mei:
Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

APOTHEEK:
15—21 mei:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

22—28 mei:
APOTHEEK ZEESTRAAT, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei:
Kerk: > , |

10,30 uur: ds. H. v.d. Linden van Am-
sterdam.

Zondag 23 mei:
Kerk:

10.30 uur: jeugddienst.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: de weled. Heer J. de Vries,
van Meer en Bos, Heemstede.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 23 mei:

10.30 uur: mej. ds. A. Luykinga, d.g. te
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg

Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei:
9.30 uur: dienst in de Adventkerk, Leeu-
werikenlaan, Aerdenhout. Voorganger: ds.
J. de Waard.

Zondag 23 mei:
10 uur: dr. B. Wentsel, Heemskerk.
19 uur: Gemeenschappelijke dienst herv.-
geref. ds. C, Mataheru.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA
H. Agatha-kerk, Grote Krocht 45

Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei:
Hemelvaart van de Heer, hoogfeest. Kern-
verkondiging: thuis bij God.

9.30 uur: kapelaan J. Timmer, misviering
met samenzang en kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met meerstemmige
zang van het dames- en herenkoor.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat
8.30 uur: pastoor H. Kaandorp, misvie-
ring.
11 uur: liturgie (kapelaan J. Timmer)
m.m.v. liturgische werkgroep.

WATERSTANDEN

Met diepe verslagenheid geven wij
kennis van het plotseling overlijden
van mijn zeer lieve, zorgzame vrouw,
onze innig geliefde, onvergetelijke
mama en liefste oma

Cicllla Margaretha Boon-de Hoo
op de leeftijd van '59 jaar.

Zij, die haar gekend hebben,
weten wat dit verlies voor
ons betekent.

D. Boon
A. J. Waterdrinker-Boon
S. Waterdrinker
Th. B. Boon
J. M, M. Boon-Versteege
C. H. Voolstra-Boon
B. M. Voolstra
W. C. Boon
kleinkinderen en verdere
familie:

Zandvoort, 16 mei 1971
Stationsstraat 18

De teraardebestellïng zal plaatsvin-
den woensdag 19 mei om 15.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.
Vertrek van Stationsstraat 18, om-
streeks 14.30 uur.

WEGGELOPEN:
zwarte Pekinees, roepnaam:
'Peki'. Teg. bel. terug bez.
Halte-40, tel. 2087.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitga-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550. _
Huisje te koop gevraagd.
Br. ond. nr. 3501 bureau
Zandv. Crt.

VRIJDAG of ZATERDAG

hulp aan mensen in nood
inzamclingsaktie van kleding.
VRIJDAG kunt u kleding brengen naar
de zandvoortse kerken tussen 20.00 en
20.30 uur
ZATERDAG inzameling huis-aan-huis
tussen 10.00 en 13.00 uur.

Schilders-
bedrijf

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de belangstelling en vele
bloemen, die wij op onze 50ste huwelijks-
dag mochten ontvangen.

J. Koper en S. Koper-Paap

Zandvoort, mei 1971
Const. Huygensstraat 10

H.C. v.
Telefoon 2638.

19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei

H.W.
10.34
11.40
00.12
01.08
02.01
02.50
03.38
04.23
05.11

L.W.
04.02
06.08
06.40
07.36
08.29
09.18
10.06
10.51
11.39

H.W.
23.08
23.59
12.51
13.38
14.28
15.19
16.07
16.54
17.40

L.W.
17.34
18.27
19.19
20.06
20.56
21.47
22.35
23.22
00.08

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 11 mei 1971, nr. 5, op grond van arti-
kel 21 van vorengenoemde wet heeft ver-
klaard, dat voor de natuurgebieden welke
gebieden op de bij bedoeld besluit beho-
rende kaart met een rode omlijning zijn
aangeduid, een bestemmingsplan wordt
voorbereid en daarbij heeft bepaald, dat
het verboden is binnen deze gebieden, zon-
der of in afwijking van een schriftelijke ver-
gunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de navolgende werken
voorzover geen bouwwerken zijnde of werk-
zaamheden, geen normale onderhoudswer-
ken zijnde, uit te voeren:
1. a. het aanleggen of verharden van we-

gen, paden, banen of parkeergelegen-
heden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;

b. werken of werkzaamheden, welke wij-
ziging van de waterhuishouding of wa-
terstand beogen of tengevolge heb-
ben;

c. het ontginnen, bodemverlagen of af-
graven, ophogen, egaliseren;

d. het aanbrengen van bovengrondse- of
ondergrondse transport-, energie- of
telekommunikatieleidingen en de daar-
mee verband houdende konstrukties,
installaties of apparatuur;

e. het vellen, rooien of beschadigen van
houtgewas anders dan bij wijze van
verzorging van de aanwezige houtop-
stand;

f. het aanleggen van opslagplaatsen,
vuilstortplaatsen, puinstortplaatsen en
autosloperijen;

g. werken of werkzaamheden ten behoe-
ve van het stichten van fokkerijen van
varkens, nersten of andere dieren;

h. het aanleggen of inrichten van sport-,
wedstrijd- of speelterreinen, banen,
vliegvelden en landingsplaatsen, kam-
peer- of caravanterreinen, dagcam-
pings, lig- of speelstranden, lig- of
speelweiden, ,zwemgelegenheden en
baad- of speelvijvers;

i. het bebossen van gronden, die op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit
besluit niet als bosgronden konden
worden aangemerkt;

2. een vergunning, als bedoeld onder 1.
wordt slechts verleend indien vooraf van
Gedeputeerde Staten, de verklaring is
ontvangen, dat zij tegen het verlenen van
de vergunning geen bezwaar hebben.

Genoemd besluit ligt ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage.
Zandvoort, 12 mei 1971 i

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordenlg ter openbare ken-
nis, dat de raad dien gemeente bij besluit
van 12 mei 1971, no. 26b, op grond van
artikel 21 van vorengenoemde wet heeft
verklaard, dat voor het gebied aan de Von-
dellaan (rekreatiepark vijverpark), welk ge-
bied op de bij bedoeld besluit behorende
kaart met een rode omlijning is aangeduid,
een bestemmingsplan 'wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt ter gemeentesekreta-
rie voor een ieder ter inzage.
Zandvoort, 18 mei 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem. Ii
Telefoon (023) 320423. ,

Te huur aangeb.: halve vrjje
flat, voor de mnd. juni. ><
Telefoon 4801.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

Belangri/kF
O N D E R H O U D S B E D R I J F

FORTUNA„ "
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. SPIERIEUS, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

Duizend<&Eénlig~enzitideeët\
mdeZomermeubeltuinbij

HaarlemGea.Oude6raxilit86(:5mïnatenvande Baaks-Parkeergarage) Zandvoort Grote Kroclit 30-32

HOOFPPljN POEPER

HELPEN
l

ZANDVOORT: beste ged.
Nieuw-Noord, middenwon,
met garage + gas c.v.,
in uitst. staat van onderh.
Ind.: parterre, doorzonkam.,
met natuurstenen vloer,
open haard en keuken; Ie
verd.: 2 gr. + 1 kl. slaap-
kamer +• douche; 2e verd.:
grote zolderkamer + zolder-
ruimte. Het geheel gestoff.
+ zonweringen, veel extra's,
direkt te aanv. Koopsom:
ƒ 79.500. Fahrenheitstr. 54,
telefoon 2880.

Gevraagd: 6 jongens en/of
meisjes van 12 jr. en ouder,
die de Dierenbescherming
willen helpen, en er zelf ook
wat mee verdienen. Aanm.:
na 4 uur, Van Leeuwenhoek-
straat 15, tel. 2582.

HEEFT U metsel-, stuka-
door-, tegel- of timmer-
werk? Bel dan 2213. Wij
komen direkt l

Jongeman, 20 jaar, b.z.a.
v. seizoenwerk.- Enige ken-
nis vreemde talen. Tel. 023-
241334.

Dr. Flieringa, AFWEZIG tot
14 juni.
Waarn.: dr. Anderson, dr.
Drenth en dr. Zwerver.

Aangeb.: 3-zits bankstel m.
bijpass, tafel en wandmeub.
voor ƒ 450,-. Vergierdeweg
93, Haarlem, telefoon 023-
374280.

Weg. overkompl.: Peugeot
404 ^d ƒ 1000, ANWB-keu-
ring toegest., motor en ra-
diator, 9000 km oud. Ter
Velde. Mr. Troelstrastr. 24,
tel, na 19 uur: 4340.

Flying Junior 't Seepaerdt'
'69, polyester dubbele bo-
dem, speciaal voor bran-
dingzeilen. Oranje-groen,
wedstrijdmast, meetbrief no.
997. Goud-geanodiseerd,
getrimd en in staat van
nieuw, voor ƒ 2300.
Overname van spinnaker
(nieuw) en staand dekzeil
ƒ 200. Nieuwprijs kompleet
ƒ3350. Autoradam, Nieuw-
poortkade 5, A'dam, telef.
020-388175 of Zandvoort.
tel. 3461.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Albert Heïjn nv
Voor onze Supermart, Grote Krocht
9 te Zandvoort vragen wij:

(leerling) slagers
excl. vakdiploma -

De bedrijfsleider van bovengenoemde
Supermart, de heer T. Baars, (Tel.
02507-2657), vertelt u gaarne alle"
bijzonderheden over deze funktie.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
, Uw vertrouwensman

^ <

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote

'kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

tnduslrfe.|vn*iCniqulinblJ Heemstede;
leidtoon 023-288151/268152 (4 lijiwn)
Spaameweg75, postbus 155, Heemstede.



Mode

Deze bikini is er in zwart en
in wit. Kleuren die de gebruinde
huid nog bruiner maken. De prijs
is zomers luchtig

2&3O

Deze progressieve maar stijlvolle
bikini is van Triumph. Over de
pasvonh hoeft u dan geen zorg
meer te hebben. Net zo min als
over de prijs

J39O

Fleurige strandmode uit Parijs.
Heel licht en heel luchtig bedrukt
katoen. In violette, blauwe of
gele tinten. Short plus bloes

Smockwerk siert dit strandsetje.
Kort gipsy-hesje op wervelend
lange rok. Rood/wit en blauw/wit

3985

Haarlem Grote Houtstraat 83-87
(5 minuten van de Raaks-Parkeergarage)
Heemstede Raadhuisstraat 52
Zandvoort Grote Kroplit 30-32

Denk eens
aan de ABN

Ja, want een 'kosteloos en onpartijdig
verzekeringsadvies behoort evengoed tot het
dienstenpakket van onze bank als het geven van een
krediet of een persoonlijke lening.

De Algemene Bank Nederland is een onafhankelijk
adviseur. Daarom sluiten steeds meer mensen hun
verzekeringen via de ABN.

Het verzorgen van verzekeringen voor onze
rekeninghouders op gunstige condities is deel
van de ABN-service.

Algemene Bank Nederland

TELEFOON 02507-5341 ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, t

i^CA.^VÜ'slV"

DIEPVRIES
koninginnesoepSPINAZIE

met een bijzonder fijn aroma!

NIEUWWASVERZACHTER UTERfles
CHOCARINONeen.we mogen geen namen noemen

'n klein scheutje in het spoelwater is voldoende!
in fijne chocolade gedompeld!

pak 8 stuks

HALVE1ITER

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
min! prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b. _ -s , -

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
,,VEMA", tel. 023-377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Parketvloeren
incl. ondervloe'r en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schildersbedrijf

C. l PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 C noord) INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

1 Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

Maakt uw auto als NIEUW
met' materialen van l£GUï w 6ri
POLYESTER REPARATIE-SETS voor
uw auto of boot, slechts ƒ 8,90.

KEUR VERF
PARADIJSWEG 2 - TELEFOON 5602.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT. '

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 • 24 28 30

J *

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrufeteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

SIMCA1000 SIMCA

SIMCA1100 eoupe SIMCA iaooi

SIWICA 1301 aiKYSLKK 160-160-G.T.-180

Service station
STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102
Zandvoort
Tel. 02507-4565 ciimsi.EÜ|

SIMCA
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voor een fijn voordelig weekend
albertheijn•••aiDercneijn .Tomatensoep

blikvoer
l liter soep

Oh HLS
12 blikjes a 0.34 liter
albert heijnl̂ _l aikyc î \* i ic îji i «m^ ^^ ^^

Instant Rijst
pak 400 g ram

Delicata
melk, puur of extra bitter *•stuks 4-

NU IN BLIKJES

ChSfflAS
vruchtenlimonade
bl ïK 0.34 li ter"

Oh Cassis of Cerise
vruchtenlimonade

:'v'b!ik0.34:iiter '

AH presenteert 5 nieuwe

.Geldig t/m zaterdag 22 mei
•• s •.' > ? >• x,v ^> j>** ••

500 g ram

Ribkarbonade
500 g ram

Schouderkarbonade
500 g ram

i' ' t/m zaterdag 22 mei

Oh Patates Frites
VOORGEBAKKEN

500 g ram 69

t/m zaterdag 22 'mei

uikendrum
sticks

500 gram 3«

albert; Heijn JlCbt^

Cocktailworstjesl^tf

.premies
Alle informatie
over deze nieuwe
premies!vindt u
in de nieuwe
PMC-Revuèdie
voor u klaar ligt
bij Albert Heijn.

Trimtrainer Clubprijs 98.-*.
Tulnschommelcombinatie Clubprijs 112.-*.
Queen Anne Mlmiset Clubprijs.112.-*.'
Koel-diepvries-combinatic Clubprijs 876.-*.
Luxe braad- en koekepan Clubprijs 74.-*.

. *waarvan 52.- in PMC-cheques.

Neem een PMC revue mee!

Pin champignon-kerrie-, saté-, (
of barbecuesaus met rijst., < t- ,-, ; , '—___ : :_-'pak Nu J

- - , { , .
Ravioli, Gd;.; ̂ ',;,;. .;:.,/>;;. ̂
deegküssenljes'met v^eèsvullïng "m pjkante,tomatensaüs

blik =b 25 stuks 200 gram

Berliner 49
Bierworstjes i

Uit onze afdeling delicatessen:

Boerenham
w SALLANDSE ' .

Leverworst .100 gram

F
69

Campingmargarine 119
Romy blik 500 gramJ<35 A •

ch Limonadesiroop^ ,ïs IJ9

Instant Gompleta
plantaardige vervanger voor koffiemelk - potje 100 gram JO'
1 1 1 t/m zaterdag 22 mei

Krentenbollen
Engelse cake

796 stuks

109
_ .. . •

t/m zaïeraag a:mei , - -> . m^^"^^'

Oh Beauty Tissues„„ 7|l
dubbelzacht, met veel ,"-• * Ann.: - •> Soi B W
nebniiksrnngolijkhgriprr, ' .-j\t " • 1t)Q ysl Olf ' ^P |̂̂  '(

Cd Dames verband
' pak 10 stuks6O ;-pak 10stuks

«Kwaliteitsklasse I , nu v't ^LA
de beste aardappel £ Iz AlIO , ••w

Komkommer
^Kwaliteitsklasse I- :' •?*'~

per 500 gram

Black Winesap
FIJNE HANDAPPEL F

' Kwaliteitsklasse I" ^ ..
•^^'• '- -é:. Itoüo

.
Potchrysanten
'^ .•; '>" ' 3 stuks in één pot

In de SuperMarts met een gebakafdeling t/m zat. 22 mei

Slagroomcake
±345 g ram

Wat'n week. Wat'n SnperMart Albert Heijn.
L89

Prijzen gelden t/m zaterdag 29 mei.
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ZAND VOORTS E COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs/ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland / 20.-
iosse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

publiek ziet
in
openbaar
vervoer
oplossing
verkeers-
probleem
Hoe denkt het publiek over het openbare
vervoer? Wie welbewust een vervoerbeleid
wil uitstippelen, dat uiteraard mede het
openbare vervoer dient te omvatten, zal zich
onder meer met deze vraag bezig moeten
houden. Om een beeld te krijgen van de
wensen en verlangens van de burgers én
om een inzicht te krijgen In wat men van
het openbare vervoer weet en in hoe men
over het openbare vervoer denkt. Als on-
derdeel van hun bijdrage tot de voorberei-
ding van een goed uitgebalanceerd vervoer-
beleid hebben daarom de N.V. Nederlandse
Spoorwegen en de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Transport-Ondernemingen
een opinie-onderzoek geëntameerd dat In
hun opdracht in maart van dit jaar is ver-
richt door drs. A. A. J. van den Broecke.

Wij laten thans kort samengevat de uitkom-
sten van dit opinie-onderzoek — dat het
karakter heeft gehad van een steekproef-
onderzoek met in totaal 2154 geënqueteer-
den — volgen, zowel wat het algemene ge-
deelte als wat de verbijzondering betreft.
53% van de ondervraagden beschouwt het
milieubederf als het grootste probleem voor
de komende tien jaren; daarna volgen eko-
npmische en.sociale problemen (37%), wo-
ningnood (37%) en verkeersproblemen
(36%).
Niet minder dan 89% gelooft dat de ver-
keersproblemen in de komende tien jaren
zullen toenemen.
21% van de ondervraagden ziet de oplos-
sing Van de verkeersproblemen vooral en
52% mede in meer en beter openbaar ver-
voer.
Men is meer geporteerd voor meer en be-
ter openbaar vervoer als oplossing voor de
verkeersproblemen naarmate het ontwikke-
lingsniveau hoger is.
Naarmate de verstedelijking toeneemt ziet
men het openbaar vervoer meer als een be-
langrijk middel voor de oplossing der ver-
keersproblemen. De niet-autobezitters be-
schouwen het openbare vervoer iets nadruk-
keiijker als een belangrijk middel voor de
oplossing van de verkeersproblemen (77%)
dan de autobezitters (70%).
49% van de ondervraagden vindt dat de
overheid te weinig doet aan de wegenaan-
leg en 56% vindt dat de overheid te weinig
doet aan het openbaar vervoer; 31% vindt
dat aan beide te weinig wordt gedaan, 23
% aan beide voldoende, 18% voldoende
aan openbaar vervoer maar te weinig aan
wegenaanleg en 24% te weinig aan open-
baar vervoer en voldoende aan wegenaan-
leg.
48% van de ondervraagden vindt dat in de

toekomst veel meer aan het openbaar ver-
voer moet worden gedaan en bovendien nog
eens 25% vindt dat het openbaar vervoer
iets meer aandacht moet krijgen.
In het westen van het land, met name in
de drie grootste steden, is het verlangen
naar een positief openbaar vervoerbeleid
het sterkst.
Vooral in de grote steden en op het platte-
land kent men een belangrijke funktie toe
aan het openbare vervoer. Goede wegen
acht men vooral belangrijk voor goede ver-
bindingen tussen delen van het land, tussen
verschillende steden en op het platteland.
Het publiek acht in de toekomst het open-
baar vervoer vooral belangrijk voor het
woon-werkverkeer, het verkeer met betrek-
king tot het winkelen in de stad en ook nog
enigszins met betrekking tot het uitgaans-
verkeer, waarvoor echter de eigen auto
toch nog iets belangrijker wordt geacht.
Het eigen vervoermiddel wordt duidelijk
het belangrijkst geacht voor het sociale ver-
keer, het rekreatieverkeer, het supermarkt-
verkeer en het zakelijk verkeer.
12% van de ondervraagden vindt dat niet
ekstra geld voor het openbaar vervoer be-
schikbaar moet komen en 4% heeft daar-
over geen mening. Van de overigen sprak
43% zich uit voor financiering via hogere
algemene belastingen, 26% via hogere be-
lastingen speciaal voor autogebruikers, 27
% via tariefsverhogingen, en 7% door be-
zuiniging van autowegen.'Daar staat tegen-
over dat 33% van de ondervraagden be-
slist tegen financiering van de verbetering
van het openbare vervoer door hogere alge-
mene belastingen is, 36% tegen hogere be-
lastingen speciaal voor autogebruikers, 30
% tegen tariefsverhoging en 41% tegen be-
zuiniging op de aanleg van autowegen.
Als algemene konklusie kan worden vastge-
steld dat het bestaan van een grote prpble-
matiek op het gebied van de verplaatsings-
behoefte door'een groot deel van het neder-
landse volk wordt onderkend en dat voor
de voorziening daarin zowel aan goede we-
gen als aan een goed openbaar vervoer
grote betekenis wordt toegekend. Onder
een goed openbaar vervoer wordt daarbij
in het bijzonder verstaan een stipt open-
baar vervoer, dat op tijd rijdt, dat komfort
biedt en dat werkt met goede, snelle en
frekwente verbindingen.

kennemergemeenten
moeten voor 1 juli a.s.
beslissen over gewestregeling
De kolleges van b en w van de gemeenten
die deel uitmaken van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Kennemerland — be-
staande • uit Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede • Spaarnwoude,
Haarlemmermeer, Heemstede en ZAND-
VOORT — verzoeken In een nota aan de
raadsleden van de ISK-gemeenten voor 1
juli a.s. een besluit te nemen over deelna-
me aan een regeling, welke een bestuurlijke
samenwerking tussen de Kennemergemeen-
ten beoogt.

Wanneer de gemeenteraden van de zeven
gemeenten akkoord gaan met het door de
ISK-kommissie ter bestudering van bestuurs-
problemen uitgewerkte ontwerp-besluit voor
bestuurlijke samenwerking, zal er zo moge-
lijk nog dit jaar een Kennemerraad worden
gevormd met een dagelijks bestuur. De
raad zal bestaan uit vijfenveertig leden, sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers van de
raden van de ISK-gemeenten. Deze omvang
is gebaseerd op de gemeentewet, waarin
staat dat de raad van een gemeente boven
de 200.000 inwoners uit 45 leden dient te
bestaan.
Bij de zetelverdeling in de gewestelijke raad
is de volgende verdeelsleutel gekozen: elke
gemeenteraad wijst tenminste twee leden
voor de raad aan, alle burgemeesters heb-
ben er zonder meer zitting in, de overige
zetels worden verdeeld op basis van de in-
wonertallen. r *
Het eerste punt heeft ten doel te bereiken
dat de stem van de' kleine'-gëïjvpenten in
elk geval voldoende kracht zal hebben. De
deelneming van de burgemeesters wordt zo-
wel uit oogpunt van koördinatie als om re-
denen van bestuurspraktijk van veel belang
geacht.
De verdeling van de zetels in de gewestraad
ziet er als volgt uit: Bennebroek 2 leden,
Bloemendaal 3 leden, Haarlem 18- leden,
Haarlemmerliede-Spaarnwoude 2 leden,
Haarlemmermeer 6 leden, Heemstede 4 Ie-
den en ZANDVOORT 3 leden.
De burgemeester van Haarlem zal volgens
het ontwerp-besluit voorzitter van de Ken-
nemerraad worden en tevens van het dage-
lijks bestuur, waarbij hij in de gewestraad
slechts een adviserende stem zal hebben.
Ter voorkoming van achterstelling van
Haarlem is de loko-burgemeester van deze
gemeente automatisch lid van de gewest-
raad.
De Kennemerraad zal dus niet door middel
van rechtstreekse verkiezingen worden sa-
mengesteld. In de huidige wetgeving is dit
nog niet mogelijk. De ISK-kommissie acht
het evenwel niet ondenkbaar, dat het parle-
ment bij de binnenkort te verwachten be-
handeling van het ingediende- wetsontwerp
voor de gewestvorming zal besluiten de ge-
westraden door de bevolking te laten aan-
wijzen. De kommissie vindt dit voor de hui-
dige situatie in Kennemerland ook niet van
het grootste gewicht. Naar haar oordeel
verdient het aanbeveling, 'dat een Kenne-
merraad wordt gevormd die enige jaren de

'gelegenheid krijgt in het openbaar de mo-
gelijkheden van een gewestelijk bestuur ten
aanzien van de verschillende facetten van
lokaal bestuur af te tasten en een sfeer van
onderling vertrouwen te kweken op een bre-
der basis dan binnen het ISK-verband mo-
gelijk is'.
In deze gedachtengang past het streven van
de ISK-gemeenten om de Kennemerraad
voorlopig nog geen eigen bevoegdheden te
geven. De gemeenteraden zullen vooreerst
geen bevoegdheden aan de gewestraad
overdragen en de samenwerking tussen de
gemeenten zal via de lokale raden geschie-
den. Pas in een later stadium zal een Ken-
nemerraad met eigen bevoegdheden aktueel
worden, aldus de ISK-kommissie.
De ISK-kommissie acht de totstandkoming

Duizend&Eén. lig~et\ zitideeën
inde Zomeraieubeltuinbij

Haarlem Ged. Oude Graclit 86(5 minuten van de Kaais-Parkeergarage) Zandvoort Grote Krocht 30-32

van een gewestraad van groot belang om-
dat volgens haar duidelijk is gebleken dat
in Zuid-Kennemerland grote behoefte be-
staat aan een gezamenlijk beleid. Tot dus-
ver heelt de samenwerking vooral betrek-
king op verzorgende en dienstverlenende
aktiviteiten. Behalve op planologisch gebied
hebben die werkzaamheden nog te weinig
betrekking op taken waarbij ordenende ak-
tiviteiten de voorrang hebben. Taken die ge-
richt zijn op de vormgeving van het miljeu
waarbinnen de bevolking van de regio zich
moet kunnen ontplopiien zouden bij voor-
keur vanuit een regionaal beleid benaderd
dienen te worden, meent de kommissie. Ver-
der zal de Kennemerraad een aanvaardbare
gesprekspartner zijn voor nabijgelegen gro-
te gemeenten en agglomeraties, stelt zij.
De raden van de Kennemergemeenten die-
nen er in principe mee akkoord te gaan,
dat de financiële konsekwenties van de ge-
rneenschappelijke regeling op basis van de
inwonertallen der samenwerkende gemeen-
ten jaarlijks per 1 januari per gemeente zul-
len worden omgeslagen, waarbij het ISK-
bestuur wordt verzocht de minister van bin-
nenlandse zaken te vragen om een bijdrage
in de kosten van de ontwikkeling van een
gewest.
De regeling biedt ruimte voor latere toetre-
ding van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Castricum. De kolleges van b en
w van deze gemeenten hebben zich name-
lijk in principe bereid verklaard mee te wer-
ken aan een studie inzake de relaties tus-
sen hun gemeenten en de ISK-gemeenten
met het oog op een eventuele participatie
in het gewest (Zuid) Kennemerland. De re-
geling laat overigens ook de mogelijkheid
open van deelneming van een of meer zuid-
hollandse gemeenten.

Het zwembad is weer

geopend
NEEM NU EEN ABONNEMENT!

ELF TON KLEDING VOOR
MENSEN IN NOOD
De afgelopen zaterdag in Zandvoort door
de lokale raad van kerken georganiseerde
aktie 'Mensen in nood', heeft ongeveer elf
ton aan goede gedragen kleding, schoeisel,
etc. opgeleverd. Er waren drie vrachtwa-
gens nodig om de oogst aan tekstiel te
transporteren naar de opvangcentra.
Het aktiekomité is bijzonder erkentelijk voor
de spontane medewerking van de zand-
voortse bevolking aan deze aktie. Ook de
hulp van de ophalers wordt zeer op prijs
gesteld, pok in organisatorisch opzicht kan
de aktie in alle opzichten een sukses wor-
den genoemd, aldus het komité.

(Ingezonden mededeling)

BUITENLANDS GELD
. ".; en • ' ' -.',

REISVERZEKERINGEN
van de

nutsspaarbank
LJEStnEdErland

Kantoor Zandvoort
GROTE KROCHT 38

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-1 en
Van 2-5 uur; vrijdagsavonds tot 7 uur.



strandschap heeft boodschap
aan openluchtslapers
menen logos en release
Donderdagmorgen komt het Strandschap
Zandvoort, waarin de .gemeenten Amster-
dam, Haarlem en Zandvoort zitting hebben,
om 11 uur In openbare vergadering bijeen
In het raadhuis.
Bij de Ingekomen stukken ligt een schrijven
van de zandvoortse jongerengroep Logos
en Release Haaglem over het onlangs door
de gemeenteraad"'behandelde opvangcen-
trum voor jeugdtoerlsten.

Logos en Release zijn van mening deze
kwestie onder de aandacht van het strand-
schap te moeten brengen, daar een deel
van de jeugdige toeristen de nacht aan het
stran'd doorbrengt. Het slapen aan het
strand, aldus beide < instellingen, valt niet
onder het door de raad aanvaardde algehele
slaapverbpd voor de openbare weg, maar
dat wil niet zeggen dat men aan de. open-
luchtslapers die van-het strand gebruik ma-
ken geen boodschap heeft.
Bij slechte en minder gunstige weersom-
standigheden — _b.v. storm en regen —
kunnen zij niet aan net strand blijven, maar
faciliteiten om hen tijdelijk beschutting en
onderdak te bieden ontbreken. Zij kunnen
de nacht zelfs niet In een portiek doorbren-
gen, want ook daarvoor geldt het slaapver-
bod.

Daarom verzoeken Logos en Release het
Strandschap Zandvoort de mogelijkheden
van een oplossing voor het nachtlogies voor
jeugdtoeristen, eventueel in overleg met de
kommissie van sociale zaken van de raad
van de gemeente Zandvoort, nader in ogen-
schouw te nemen en zo mogelijk financiële
steun te verlenen aan het scheppen van een
opvangcentrum.

NIEUWE GALERIE S
IN HALTESTRAAT '
Zaterdag is in een winkelpand aan de Hal-'
testraat, hoek Kostverlorenstraal een nieu-*
we kunstgalerie geopend. [
Het initiatief voor de vestiging van deze
galerie werd genomen door de eigenaar van!
Boetiek 44/kunsthandel René, die veel
vraag heeft naar betaalbare schilderijen, te-
keningen en etsen voor jeugdige kopers. '
Het interieur van de voormajige winkej werd
geheel vernieuwd met als bijzonderheid een
vloer van zand. De galerie wordt beheerd
door Nico de Ries en Henk Antonissen,
twee jonge kunstschilders die eigen schep-
pingen en werk van anderen verkopen. De'
galerie is in twee afdelingen gesplitst, een'
voor eigentijdse en een voor traditionele
kunst. Het verdient zeker aanbeveling eens
een bezoek te brengen aan de nieuwe ga-
lerie,. waarmee wij de initiatiefnemer en
eksploitanten veel sukses wensen.

.'bezint eer ge begint

Men zal zich de komende dagen en weken
weer het hoofd breken hoe het allemaal
moet met de vakantie. Vaders en moeders
zullen in geprikkelde diskussies uitputtend
de door hen gekozen landstreek bepleiten,
de kinderen zullen ofwel geen stem in het
kapittel hebben of,de verwarring vérgroten
door tegengestelde i meningen omtrent de
rekreatie te huldigen.
Beste mensen, het blijft moeilijk. En het is
bijzonder ja'mrneTaaT'de tijd, die toch voor
tallozen de periode van de zorgeloosheid
moet zijn, aanleiding geeft tot zo.,veel dis-
harmonie en gehakketak. •> " '* '
Ik kan niet aan de" indruk" ontkomen dat
dit altijd wel zo zal blijven. Het is jaar
in jaar uit zo geweest en men schijnt de
kontróverse aan Jte.grijpen als een'^rniddel
om o'ppervlakTcIgè-xfand- en volkerenkennis
te demonstreren.
U kent dat wel, beste vrienden. Ik behoef
u er niet meer te vermoeien, want dat zou
uw eigen vakantiegenot maar negatief be-
invloeden. Ik wil alleen maar zeggen dat de
vakantietijd lang niet zo leuk is als som-
migen wel denken. _ iN
Er was eens een man, die na zorgvuldig
uitgewerkte plannen het drieste besluit
had genomen met z'n gezin naar Mallorca
te gaan. Op het laatste nippertje wijzigde
hij z'n voornemen omdat hij er niet zeker
van was of er wel viswater zou zijn op Mal-
lorca. Zijn keus viel toen op Kokkengen,
waar zijn zwager een verrukkelijk snöekwe-
teringetje wist. Zijn vrouw, die zich-héle-
maal op 't warme zuiden had ingesteld,
werd in Kokkengen snipverkouden. Sinds-
dien is ze allergisch voor snoek.
Dan zijn er de zenuwslopende voorberei-
dingen. Men denkt alles, wat thuis wordt
gebruikt, op z'n vakantie-adres nodig te
hebben. Het resultaat is: uitputtende ge-
vechten over de noodzakelijkheid van diver-
se attributen, uitpuilende koffers en het ver-
geten van de aller-aller-noodzakelijkste din-
gen. Ik heb een-familie gekend waarvan de
vrouw tijdens dev.vakantiehappening in het
zomerhuisje ergens in de buurt van Geleen,
haar jumper (met kabelsteek) persé wilde
afbreien. Ze was er de winter te Voren niet
in geslaagd het dekenachtige ding klaar te
krijgen en toen puntje bij paaltje kwam en
zo'n ruime plaats in de koffer opeiste, haal-
de zij zich de verontwaardiging van haar
man 'op de hals. Ze hebben de hele heen-
reis niet tegen elkaar "gesproken en aan het
zomeradres aangekomen, ontdekten ze dat
de handdoeken niet in de koffer zaten.
Andere mensen moesten zo hoogv nodig
naar Spanje (Spanje is 'in'), Goed, dat ge-
beurde. En de dochter des huizes — acht-
tien jaren jong — knoopte in Cordoba

BEHEERDER SLAAGDE «
VOOR EKSAMEN
De beheerder van het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat, de heer W. A.
van der Moolen, is vorige week geslaagd
voor het eksamen vakbekwaamheid café-
bedrijf.

kennismaking aan met een stierenvechter,
De familie heeft wat een moeite gehad het'
meisje goed en wel thuis te krijgen, want
de stierenvechter had uit bepaalde oogop-
slagen en heupgewiegel van het aanvallige
kind de gevolgtrekking gemaakt dat zij zich
aan hem overleverde en hij haar 'dus als
zijn eigendom mocht' beschouwen. Zeker,--
vrienden, zo 'zijn de Spanjaarden. Bijzonder
hoffelijk, maar grijpen wat ze grijpen kun-
nen. Zoals trouwens alle stierenvechters
zijn.
Vergeet vooral niet het. eerste-hulp-doosje
(met de snelverbanden en de steriele gaas- '
jes) mee te voeren. Kinderen hebben soms
de hebbelijkheid zich in'een andere omge-
ving fel uit te leven, hetgeen nogal eens
leidt tot botsingen en kwetsuren.
Als u meent te kunnen kaartlezen, moet u
dat maar doen, maar de werkelijkheid is al-
tijd anders dan de blauwe riviertjes, de gele
fietspaden en de rode autowegen op uw j
kaart. Heus, neem de proef maar op de •
som.
Het is mij eens overkomen (het was niet,
eens zo ver van huis), dat ik een enorm .
hoog oplopend gesprek met een lokale kod- r

debeier heb gehad over een doodlopend
weggetje. Ik mocht er niet zijn. Maar ik,
was er. Ik zei: 'Het staat op de kaart, kijkj
maarl' j
Hij zei: 'Dat kan wel, maar u bent op ver-r
boden terrein'. j
Ik weer: 'Dan moeten ze het niet in kaarti
brengen, want op deze manier loop ik er
in. Zeker -een • boet-potje-fuik'.
Toen hij: 'Komt u nou maar effe met me
mee, dan kunnen we hef "óp het bureau uit-
zoeken'. ~ • • < • ' ' - -. •
Ik ben vier uren aan het bureau geweest.i
(Men dacht dat ik ergens vandaan gelopen ''
was. Het idéééll). -H

LUILAKMANIFESTATIE '71
IN HAARLEMS
KONSERTGEBOUW
De Stichting Ankerclubhuiswerk Haarlem
organiseert op 28 en 29 mei a.s. de Lui-
lakmanifestatie '71 in het gem. konsertge-
bouw. Aan de manifestatie verlenen diverse
popgroepen o.w. Earth and Fire en Brain-
box en de haarlemse groepen Creepy en Ca-
boodle hun medewerking. In de tuinzaal van
het konsertgebouw wordt gedurende de ge-
hele luilakmarkt een Top Record Show met
twee discjockeys gehouden. Omstreeks mid-
dernacht treedt de fakir B. P. Mense op.
In de bovenzaal vinden doorlopende film-
voorstellingen van slapsticks, tekenfilms,
etc. plaats. Tijdens de manifestatie zal
dharma design in de grote zaal van het kon-
sertgebouw bij alle optredende popgroepen
een lichtshow verzorgen. De manifestatie
begint op 28 mei om 21 uur en eindigt op
29 mei, 's morgens om 7 uur.
De toegangsprijs voor de gehele nacht is
ƒ 4 p.p. De kaarten zijn vanaf heden dage-
lijks verkrijgbaar aan de kassa van het kon-
sertgebouw en verder bij Electric Centre,
Het Anker, Parklaan 45, d'Appelaer, Ho-
genbijl, Oude Groenmarkt 26-28 en de
Coornhertscholengemeenschap.

WIJKVERPLEEGSTERS
HELPEN U OOK
'OP VAKANTIE'
Vakantiegangers die in hun woonplaats re-
gelmatig hulp ontvangen van een kruisver-
eniging, kunnen deze verpleeghulp, in over-
leg met huisarts en wijkverpleegster en in
overeenstemming met -plaatselijke regelin-
gen, ook verkrijgen op het vakantieadres.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het
geven van injekties. De behandelende arts
dient de vakantieganger dan een briefje
met gegevens mee te geven.
Wanneer iemand, die met vakantie is, ziek
wordt en een arts raadpleegt, kan, indien
nodig, op vertoon van de lidmaatscfiaps-
kaart of betalingsbewijs van een kruisver-
eniging, ook hulp van een wijkverpleegster
worden verkregen.
Buitenlanders, die in ons land hun vakantie
doorbrengen, kunnen bij ziekte eveneens de
hulp van een wijkverpleegster verkrijgen.
Deze patiënten dienen eerst een arts ter
plaatse te konsulteren, die hen zo nodig
naar een wijkverpleegster van een der kruis-
verenigingen kan verwijzen.
Er zijn drie kruisverenigingen in'ons land,
n.l. Het Groene Kruis (algemeen), Het
Oranje-Groene Kruis (prot.-chr.) en het Wit-
Gele Kruis (r.k.).
In elke gemeente zijn een of meerdere ves-
tigingen van de kruisverenigingen.

BURGERLIJKE STAND
14—20 mei 1971

Geboren: Daniëlle Wilhelmina, d.v. H. A.
Paap en G. W. Heidebrink; Vala, d.v. J.
Hellingman en M. Heidoorn; Phaedra Ariad-
ne, d.v. H. Janssen en E. Groot.
Overleden: Cicilia Margaretha de Hoo, oud
59 jaar, gehuwd met D. Boon.
Ondertrouwd: Johannes Wilhelmus Maria Ja-
cobs en Barbara Dekker; Cornelis Blom en
Adriana Catharina Koper; Robert Arend van
Oostendorp en Wilhelmina Bernardina van
den Eijkhof; Geert Strating en Vilma Geer-
truida Alblas; Johannes Nicolaas Klein en
Sonja van pensen.
Geboren buiten de gemeente: Nicole Eme-
rentiana, d.v. A. M. H. van Deursen en W.
Blouw.
Overleden buiten de gemeente: Henriette
Hendrika Slegtkamp, oud 57 jaar.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse

' !

,Courant
• Verschijnt 2 x per week ''

• Dus aktueel
' i'' r •''!

• Objektief-kritisdh

• Vaste medewerkers"!.

Wordt gelezen iibor het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:
. .Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courant"
Achterweg t, telefoon 2135

keramiek
en schilderijen
in eijlders

Vanaf zaterdag 29 mei t.e.m. 14 juli a.s.
eksposeren Babs van Elsdingen en Victor
Linford in galerie Eijlders aan de Verlengde
Haltestraat 77.

De in Zandvoort woonachtige kunstenares
Babs van Elsdingen eksposeerde reeds eer-
der eigentijdse keramiek in de galerie en
zal ook thans met keramische scheppingen
op de tentoonstelling vertegenwoordigd zijn.
De kunstschilder Victor Linford uit Spanke-
ren (Gld.) kan eveneens als een vaste eks-
posant van galerie Eijlders worden be-
schouwd. Vorig jaar en begin dit jaar wa-
ren zijn aan het surrealisme grenzende
schilderijen in Zandvoort te zien. .
De tentoonstelling zal zaterdagmiddag om
5 uur door de heer G. A. V. de "Burg wof-
den ingeleid.' ' "
Behalve 's maandags is de eksposiitie dage-
lijks voor 't publiek toegankelijk van '13.00-
17.00 uur. Voor speciale bezoeken eerst
5104 bellen.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES , ,

VERLOVINGSKAARTEN

politie
kontroleert
uur huis;
wanneer u
met vakantie
gaat

onbezorgd met vakantie

Evenals voorgaande jaren zal de zandvoort-
se gemeentepolitie gedurende de zomer-
maanden de woningen van inwoners van de
badplaats die met vakantie gaan — op-ver-
zoek '— via een speciaal kontrolesysteem
regelmatig in het oog houden.
Bij de politie, de banken en spaarbanken is
gratis een door de politie samengestelde
folder verkrijgbaar met een aantal tips voor
de beveiliging van onbeheerd staande wo-
ningen tegen ongewenst bezoek.

, De politie raad vakantiegangers aan voor
zij hun wbning verlaten -raam- en deutèlui-
tingen ,^te kontroleren, waardepapieren.'- en
sieraden op te bergen in muurkluisje of
safeloket bij de (spaar)bank. Ook wordt
aangeraden na te gaan of „er, geen d'efek-
ten zijn aan' de waterleiding.



TENNIS CLUB ZANDVOORT
Uitslagen van de zaterdag-dlstrlktskompetl-
tle, heren: „ '

ABC l-Zandvoort l 2—2
ABC II—Zandvoort II 1—1 afgebr.
Zandvoort III—Bloemendaal II 1—3

Van de zaterdag-distriktskompetitie staan
zowel Zandvoort l als II bijzonder gunstig.
Het eerste team moet a.s. zaterdag thuis
tegen Brederode l uitmaken wie in deze af-
deling distriktskampioen wordt. Zandvoort
l heeft aan een gelijk spel voldoende.
In de afdeling van het tweede team zijn
veel partijen door het slechte weer afge-
broken.
Ultslaqen van de landelijke tennlskompetltle
van H. zondag:

ULTC II-Zandvoort l 4—4
(Zandvoort l kampioen)

(Heiloo l—Zandvoort II 3—3 afgebr.
fZandvoort II kampioen")

7andvoort III—Pooeye III 1—7
7andvoort IV—Hilversum VI 6—Z
Zandvoort V—Forescate IV 2—6

Jeuqdteam, inhaalwedstrijd op hemelvaarts-
daa:

Zandvoort—Martinus 6—1
Na voriae week reeds het eerste team in
nu ook Zandvoort II, bestaands uit de da-
mes Methilde Goos, Ineke Brandse, N.
Schü'tz,! en de heren Dago de Leeuw Jr„
Ben en Fred Jessurun en B.' Gerritsma, in
hun afdeling in' de tweede klasse kampioen
neworden.
Bfiide 'teams zullen nu tegen kampioenen
uit andere afdelingen moeten snelen om een
nlaats in de overgangsklasse B. Zandvoort
III dearadeert naar de derde klasse, ter-
wijl Zandvoort IV en V zich hebben weten
te handhaven, resp. in de derde en vierde
klasse.
•Het Jeugdteam van de zondaakompetitie
hebben een prachtige gedeelde eerste
plaats behaald doch kwamen 1 punt te kort
voor het kampioenschap. ,
Het programma voor a.s. zaterdag luidt
als volgt:
Heren:

Zandvoort l—Brederode l
Velsen l—Zandvoort II
Zandvoort III—Heemstede l

Gemengd team:
Bloemendaal l—Zandvoort l

ZAALVOETBAL DEZE WEEK
OP WOENSDAG
Deze week wordt de voorlaatste ronde van
de zaalvoetbal-kompetitie 1971 gespeeld,
en wel op woensdagavond. In de spannen-
de eindfase staan weer vier wedstrijden op
het programma:
"Sporting II-Politie 19.45 u.
Buchel—Colpitt 20.35 u.
Handbal-Politie 21.25 u.
Sporting l—Dromm'el 22.15 u.

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Eergisteren nam de postduivenvereniging
deel aan een wedvlucht vanaf Compiêgne,
afstand 350 km. De eerste duif arriveerde
om 12.2.16 uur. De uitslagen luiden:
P. Koper: 1, 4; P. Peters: 2, 8; J. Swart:
3; L. Bol: 5, 10; A. Molenaar: 6; P. Dan-
henburg: 7, 14, 28, 31; Jb. Koper: 9, 17,
22, 26; K. Driehuizen: 11, 13, 18, 30, 32;
W. Driehuizen: 12. 16, 23. 24; R. Driehui-
zen: 15. 27. 29; H. Lansdorp: 19, 25, 34
en C. van Egmond: 20, 21, 33, 35.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer "fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5'jr.
garantie op het binnenwerk.

'*Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 150,- en

' 10 x / 48,95. '
JPARIAN, Amsterdam, tel. '~
0 2 0 - 4 2 1550.

Jongeman, 17 jr., zoekt va-
kantiewerk, evt. reeds nu op
zaterdag. Tel. 3710.

B.z.a.: meisje van 14 jaar
voor kinderoppas overdag.
Br. ond. nr. 3601 bureau
Zandv. Courant. •

Hulp gevr. in klein pension,
voor alle werkz.h. in de
ochtenduren, evt. alleen
voor juli.
Pension 'De Noord', Zand-
voortselaan 153, Zandvoort.

Te koop aangeb.: oliehaard.
Dr. C. A. Gerkestraat 53rd.
tel. 2368.
Aangeb.: bruidstoilet, maat
38, te bevr. Wilhelminaweg
24 boven.
A u t o r i j s c h o o l
B E R T H O O G E N D IJ K
Acht jaar ervaring als rij-
instr.ukteur.
Er wordt les gegeven in een
nieuwe Datsun 1200.
De les-prijs is ƒ 12,50 p.u.
1 keer per veertien dagen
theorieles.
Diegene, dte zich vóór
31 mei a.s. aanmeldt als

me

de maaltijd in een koekje

Wijnen en Delikatessen
HALTESTRAAT 36 • TEL. (02507) 2215

Originele gepende
OUD-HOLLANDSE
KAASPLANKEN

PER STUK f 6.95 - ƒ 10,95 - ƒ 12.95.

leerling, betaalt de eerste
5 lessen geen f 12,50, maar
f 10,- per uur.

Aanmeldingsadressen:
Van Lennepweg 20/2
Tollensstr. 35, tel. 2134
K. v. Manderstr. 91, Haar-
lem, tel. 023-325713.

Op vrijdag 28 mei a.s. zal
de Vereniging DIerenbe-
scherming Zandvoort haar
jaarlijkse algemene leden-
vergadering houden In het
Gemeenschapshuis te Zand-
voort om 20.30 uur.
Wek uw mede-leden op óók
aanwezig te zijn.

WIE heeft woensdag j.l.
mijn goudbruine kinder-
vouwfiets bij de Juliana-
school gevonden?
Robin van Doorn, Kostver-
lorenstraat 39, tel. 3615.

POESJE WEGGELOPEN,
litteken op 'buik,' tenger
grijs-bruin gestreepd.
Trompstraat 19/1, telefoon
4133.

Meisje of jonge vrouw gevr.
voor halve dgn. (8.30-12.00
uur). Aanb.: Schwartz, Ho-
geweg 1, tel. 3722.

Jongeman vraagt kamertje
ƒ25,-. Tel. 2102.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

notaEIEGAHM msamtHAAM lekker gebondenenmetstukjes groenten

4bDrdenbliK

AARDAPPELGARDENA
AARDREIENJAM

handig voor thuis en op de camping

ZANDVOORT
OP TWEEDE PLAATS
BIJ MICROVOETBAL-
KAMPIOENSCHAP
De op hemelvaartsdag in gebouw 'De
Krocht' gehouden kampioenschap van Ne-
derland microvoetbal voor teams is geêin-
digd in een overwinning voor het eerste
team van de vereniging Den Haag, dat met
haar 4 topspelers E. en M. Mulder, R, Stol-
wijk en H. van Haag ver uit de sterkste
was.
Voor een verrassing zorgde het eerste team
van Zandvoort, door via een overwinning in
de halve finale tegen'Amsterdam '70 (6-2)
de finale te bereiken. In de finale moesten
Frits en Guus Roskam, Jan Bloem en Theo
Koek echter hun meerdere erkennen in Den
Haag (0-8).
De strijd om de derde en vierde plaats
werd gestreden tussen Boskoop en Amster-
dam '70. De amsterdammers wisten na een
eindstand van 4-4 door "-schieten de derde
prijs in de wacht te slepen.
Het tweede, derde en vierde team van
Zandvoort werden reeds in de voorronden
uitgeschakeld, waarbij het tweede voor Den
Haag 1 moest buigen.
Tijdens deze kampioenschappen maakte de
bondsvoorzitter, de heer D. L. Boon, uit
Annen (Dr.) bekend, dat de bond onlangs
de Koninklijke Goedkeuring had verkregen.

KLAVERJASSEN' -
VOQR KUSTBRIGADE . ,3Jrli.
In de Juttersbar van het kampeerterrein 'De
Zeereep' wordt op vrijdag 4 juni a.s. een
klaverjastoernooi gehouden. •"
De opbrengst van de inschrijfgelden is be-
stemd voor de jubileumviering van de Zand-
voortse Reddingsbrigade in het'voorjaar van
1972.)

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
Heh afbuigende verkeer mag hef- recht-.
doorgaande verkeer op dezelfde wegn'°t hinderen. Pok de voetganger niet!

Voetganger
gaaFvoör.

Hij gaal-óp de-
zelfifev, '

_ . . »rm~.ticrram wormTj
een uirzondering.' Hij gaat1 als af -
buigend verkeer Atóórnef rechhdoor-
gaande verkee- «• - - - •'"
op dezelfde weg.

S

Albert Heijn nv
Voor onze Supermart, Grote Krocht
9 .te Zandvoort vragen wij:

(leerling) slagers
excl. vakdiploma

De bedrijfsleider van bovengenoemde
Supermart, de heer T. Baars, (Tel.
02507-2657), vertelt u gaarne alle
bijzonderheden over deze funktie.

BELANGRIJKE
: "f 4h O9l'

TELEFOONNUMMERS
EN-ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

. lorenstraat 68 ••*s.-Jle
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem. ' • 1 •

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3Sè9
(023) 265185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Hiermede zeg ik allen dank die de viering
van mijn 65ste verjaardag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Ome Ko
Zandvoort, mei 1971

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
geven hierbij kennis, dat van 1 juni 1971
tot 1 augustus 1971 ter gemeentesekreta-
rie van Zandvoort voor een ieder ter inzage
ligt een eksemplaar van een aanvrage met
bijlagen van de direkteur van het gemeen-
telijk waterbedrijf te Haarlem om een ver-
gunning als bedoeld in artikel • 2 van de
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven voor
het uitbreiden van de waterwinning te Over-
veen (gemeente Bloemendaal). Mede ter
inzage liggen de overige op deze aanvrage
betrekking hebbende stukken, genoemd In
artikel 10, Ie lid van die wet.
Gedurende de termijn van ter inzageligging
kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwa-
ren indienen tegen het verlenen van de ver-
gunning bij burgemeester en wethouders
der gemeenten binnen welke het onroerend
goed, waarop de bezwaren betrekking heb-
ben, is gelegen.
In een openbare zitting, welke zal worden
gehouden ter sekretarie van de gemeente
Bloemendaal op woensdag, 15 september
1971, 's morgens te 9.00 uur, bestaat ge-
legenheid de ingediende bezwaren monde-
ling toe te lichten en overleg te plegen met
de aanvrager.

Zandvoort, 18 mei 1971
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De burgemeester,
A. NAWIJN
De sekretaris,
J. HOOGENDOORN.

Reeds eerder heb ik in deze rubriek stu-
dies van de Rus Pogosiantz laten zien. Ik
moet eerlijkheidshalve voorop stellen, dat ik
geen echte kenner van eindspelstudies ben,
maar de speelse kreaties van Pogosiantz
vind ik persoonlijk altijd boeiend om te zien.
Hieronder een kleine selektie:

1). Wit: Kb3, Tal, Pg4; Zwart: Khl. Tg1.
pionnen a2 en c2.
Wit speelt en houdt remise. Het lijkt onmo-
gelijk, maar het lukt Wit toch. Let op de
minorpromoties, die in Pogosiantz' studies
vaak voorkomen.
1. Pg4-f2+ (En niet 1. Ta2:?. cIR-t-l, 2.
Kb2, Pa2:, 3. Pf2+. Kh2l, 4. Ka2:, Tg2 etc)
1. ...Kh1-h2l, 2. Pf2-g4-t-, Kh2-h1 (Niet 2.
...Kg2, 3. Pe3+ etc.) 3. Pg4-f2+, Kh1-g2,
4. Tal xa2l, c2-c!P+l (Slechts deze minor-
promotie maakt het Wit moeilijk; op 4. ...
clD volgt 5. Pd3+) 5. Kb3-b2l, Pc1xa2,
6. Pf2-d3l, Tg1-d1, 7. Kb2-c2l, Td1-a1, 8.
Kc2-b2, Ta1-d1, 9. Kb2-c2, Td1-f1, 10. Kc2-
b2, Tf1-d1 (Of 10. ...Tf3, 11. PeU) 11.
Kb2-c2, Td1-h1. 12. Kc2-b2, Thl-dl (Of 12.
...Th3, 13. Pf4+) 13. Kb2-c2 Remise.
Eigenlijk heel simpel, maar het sluit alles
prachtig in elkaar.

2) Zie diagram

a b c d e f g b

Wit: Kg3, Lg1, pionnen e2 en g2; Zwart:
Khl, Lb6, pionnen e3 en g5.
Ook hier: Wit speelt en houdt remise. Hier
lukt het dankzij patwendingen: 1. Lg1-h2!
(En niet 1. Le3:?, Le3:, 2. Kf3, Lb6, 3.
Kg4, Ld8, etc.) 1. ...Lb6-c7+, 2. Kg3-h3l,
Lc7xh2, 3. g2-g4l, Lh2-g1 (Zwart moet
het pat opheffen) 4. Kh3-g3, Lg1-f2+, 5.
Kg3-h3!, Lf2-g1 (Weer moet het pat opge-
heven worden) 6. Kh3-g3, Lg1-h2+, 7. Kg3-
h3 Remise.
Op de eerste zet kan Zwart nog 1. ...Ld8
proberen, maar dat wint ook niet: 2. Kh3,
g4+, 3. Kg4:, Kh2:, 4. Kf4I, Lb6, 5. Kf3l,
Kgl, 6. g4, Kfl, 7. g5, Ke1, 8. g6, etc.

3). Wit: Ka5, Tc5, pionnen d3 en f3;
Zwart: Kg3, La6, Lb8, Pd7.
Dezelfde opgave: Wit speelt en houdt remi-
se. Hier zien we tenslotte een 'eeuwige
aanval' door de witte koning op de zwarte
stukken: 1. Tc5-g5+, Kg3-f4, 2. Tg5-g4+!
(Aan u om te ontdekken, waarom dit tus-
senschaak noodzakelijk is)
2. ...Kf4xf3, 3. Tg4-g7, La6-c8 (Of 3. ...
Pc5, 4. d4, Pe6, 5. Tf7+) 4. Tg7-g8, Lc8-
b7 (Of 4. ...Lc7+, 5. Kb5, Pb6, 6. Kc6)
5. Tg8 x b8l, Pd7 x b8. 6. Ka5-b6, Lb7-d5
(Of 6. ...La3, 7. Ka7, dan wel 6. ...Lc8,
7. Kc7) 7. Kb6-c7, Pb8-a6+, 8. Kc7-b6,
Pa6-b8 (Of 8. ...Pb4, Kc5) 9. Kb6-c7,
Pb8.C6, 10. Kc7-d6, Pc6-b4, 11. Kd6-c5 en
Wit wint een van de zware stukken. Bijzon-
der fijn !
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Heden is na een geduldig gedragen lijden in volle vrede van ons heengegaan,
mijn lieve, zeer zorgzame man, onze lieve vader en grootvader

EDUARD JOHANNES HERMAN LODEWIJK KROONEMAN
op de leeftijd van 79 jaar.

C. KROONEMAN-VAN TIEL
E. KROONEMAN
I. KROONEMAN-VAN BRUGGE
NATASCHA
NICOLE

Zandvoort, 23 mei 1971
Brederodestraat 75

Geen bezoek aan huis.
Onze man en vader ligt opgebaard in de rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort. Bezoek aldaar 's middags van 3-4 uur en 's avonds van 7.30-8.00 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben donderdag 27 mei a.s, om 14 uur op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van Brederodestraat 75, om 13.45 uur.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan, mijn geliefde man, onze beste broer,
zwager, oom en neef

WILLEM BLONK
op de leeftijd van 71 jaar.

Uit aller naam:
C. M. E. BLONK-HOLLENBERG

Zandvoort, 24 mei 1971
Zuiderstraat 17a
De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 27 mei om 15.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van Haltestraat 62, omstreeks 14.40 uur.
Liever geen bezoek.

Made

Deze bikini is er in zwart en
in wit. Kleuren die de gebruinde
huid nog bruiner maken. De prijs
is zomers luchtig

2H3O

Deze progressieve maar stijlvolle
bikini is van Triumph. Over de
pasvorm hoeft u dan geen zorg
meer te hebben. Net zo min als
over de prijs

IT2H»

Fleurige strandmode uit Parijs.
Heel licht en heel luchtig bedrukt
katoen. In violette, blauwe of
gele linten. Short plus bloes

40&»
Smockwerk siert dit strandsetje.
Kort gipsy-hesje op wervelend
lange rok. Rood/wit en blauw/wit

Haarlem Grote Houtstraat 83-87
(5 minuten van de Raaks-Parkeergavage)
Heemstede Raadhuisstraat 52
Zandvoort Grote Krocht 30-32

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

ZONNIBE PINKSTERAANBIEDINGEN
Grote kollektle 14 kar. gouden halscolllers, b.v.:
Mooi gouden kantcolller, KOOPJE 125,—
Zwaar gouden collier met spijltjes 195,—
Zeer zwaar collier met gebogen spijltjes,
Zeer zwaar collier met gebogen spijltjes, zgn. bananen-
choker. ALS AANBIEDING SLECHTS 295,-
Zeer fijn collier van ECHTE ORIËNT parels met slotje
vol diamant, koopje 250,—
Antiek wltcornabijnen collier,
geheel op zilver geregen 150,—
Zeer mooi cornabijn collier, geheel op zilver geregen, »
kompleet met zilveren slot 75,—
Grote gouden zeeuwse knoop, als broche 125,—

, Prachtige zilveren apostellepels,
12 voor 99,50 of 6 slechts 50,—
Zilveren apostelvorkjes,
12 voor 145,— of 6 slechts 75,—
Grote kollektie zilveren speelgoed.
tegen de LAAGSTE prijzen:
Massief zilveren kaarsenkroon met 6 kaarsjes 75,—
Man op hoge flets 27,50
Zilveren kruiwagen 37,50
Zilveren koets met 6 paarden 135,—

BRILJANT TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN
Witgouden hèrenring met oranje witte briljant,
(0.60 kar.) 395.-
Zeer solide gouden ring met 5 briljanten In rij gezet,
OCCASION 275,—
OCCASION: prachtige briljant van 273 krt.

Tevens rullen en/of kopen wij alles van u In op gebied
van gouden broches, armbanden, horloges, antiek zilver,
zilver met kristal, porcelein, oude munten, zilveren vor-
ken en lepels, diamanten en briljanten sieraden.

KOM of BEL naar Fa. Van Ravensteln (lid van de Ne-
derlandse Juweliersbeurs), Ridderstraat 5, Haarlem.
Telefoon O 23! • 32 02 74.

Belangrijk*
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P l E R l E U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

Stoelenjongen gevraagd
Strandpaviljoen 21, DRIEHUIZEN.

Inwoners van Zandvoort
Kom onze Zandvoortse Operette Vereniging ver-
sterken. Wij gaan de fijne operette 'In het witte
paard' Instuderen.
Van harte welkom op onze repetitie, dinsdagavond
In hotel Duivevoorden, Zeestraat. Inlichtingen:
tel. 2870, 4085, 3840, 3139, 4139-4769.

Huis te koop
Leeg te aanv. Beg. grond: W-kamer, slp.k., luxe
keuken, douche, toilet en plaats; Ie étage: 2 sip.-
kamers met vaste wastafels, warm en koud, groot
zonneterras achter en balkon voor. Prijs: ƒ 35.000
Stationsstraat 5, telefoon 4567.

AANSTAANDE DONDERDAG

van de

pocketshop

Walk-in
HALTESTRAAT 12A

Speciaalzaak waar ieder slaagt. Komt U kijken
naar onze speciale aanbiedingen l

Aanbevolen, W. H. Hagedoorn

Te koop
op goede stand, omgeving Wilhelminaweg: een
HOEKHUIS op eigen grond (ca. 400 m2), vrij te
aanv. Bev. beneden: ruime zitkamer, keuKen, hal,
kelder, toilet, stenen schuur; boven: 3 slaapkam.,
royale badk., zolder (vlizotrap), het geheel voor-
zien van c.v. en warmwaterinstallatie, uitstekend
buitenonderhoud. ƒ 78.000, —
Makelaar o. g. J.
telefoon 2210.

Boogaard, Regentesseweg 7,
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aan zet...
Een dezer dagen trof ik bij het doorblade-
ren van Chernev's '1000 Best Short Ga-
mes of Chess' in de indeks plotseling de
naam Napoleon aan en inderdaad bleek net
boek een tweetal door Napoleon gespeelde
(althans aan hem toegeschreven) parijten
te bevatten.
Omdat mijn interesse gewekt was, ben ik
verder gaan speuren naar gegevens om-
trent Napoleon als schaker. Hij schijnt een
vrij zwakke schaker te zijn geweest, die bij-
zonder slecht tegen zijn verlies-kon. Als hij
verloor, ontstak hij in woede, wierp de stuk-
ken dooreen en gooide het bord op de
grond. Vaak gebeurde dit echter niet, want
de meeste tegenstanders vonden het ver-
standig zijn ijdelheid niet te kwetsen en lie-

'ten hem winnen. Omdat Napoleon zwak
speelde, viel dit soms niet mee en af en
toe speelde men zo slecht tegent dat het
zelfs Napoleon opviel, dat men hem liet win-
nen. Hij maakte zijn tegenstanders hiervan
echter nooit een verwijtl Op het hoogtepunt
van zijn karrière vond hij schaken te tijd-
rovend geworden en ging hij dammen
(blijkbaar minder moeilijk, al zou ik dit ar-
gument tegenover een rasechte dammer
nimmer durven gebruiken!). Na zijn verban-
ning naar St. Helena heeft hij echter weer
veel geschaakt. Zie de volgende partij, die
daar gespeeld moet zijn:
Napoleon-Graaf Bertrand, St. Helena '1820
I. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. d2-
d4, Pc6xd4, 4. Pf3 x d4, e5 x d4, 5. Lfl-
c4, Lf8-c5, 6. c2-c3. Dd8-e7, 7. 0-0, De7-
e5 (Een hele slechte!) 8. f2-f4l, d4xc3t,
9. Kg1-h1, c3xb2, 10. Lc4xf7+, Ke8-d8,
II. f4xe5 , b2xa1D, 12. Lf7 x g8, Lc5-e7,
13. Dd1-b3, a7-a5 (De dreiging was Lb2.
Op 13. ...De5: zal 14. Df7 wel winnend
geweest zijn. De tekstzet laat een aardige
kombinatie toe). Zie diagram

a b c d e f g b

14. Tf1-f8+, 15. tc1-g5+, Lf8-e7, 16. Lg5 x
e7+, Kd8xe7, 17. Db3-f7+, Ke7-d8, 18.
Df7-f8, mat!
Als deze partij inderdaad door Napoleon ge-
speeld is, valt het spelpeil me niet eens
tegen, al heeft Zwart zijn ondergang wel
uitgelokt.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

IJMUIDER
PAASSTRANDLOOP
De sportvereniging Terrasvogels uit Sant-
poort houdt op zondag 11 april a.s. —
eerste paasdag ~— voor de vierde achter-
eenvolgende keer de jaarlijkse prestatieloop
aan het Umuiderstrand. Er is een strand-
loop voor lopers en loopsters vanaf 15 jaar
en een loop voor deelnemers(sters) tot 15
jaar. Eerstgenoemde' kategorie loopt een af-
stand van 71/2 km, die binnen 50 minuten
dient te worden afgelegd om in aanmerking
te komen voor een herinneringsvaantje. De
jeugd loopt 3'/2 km, waar voor een tijdsli-
miet van 40 minuten is vastgesteld.
De loop begint voor beide kategorieên om
12 uur en start bij de zuidpier in Umuiden.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50 per per-
soon en in de voorverkoop ƒ 2,—. Voorver-
koop vindt plaats bij het vvv Velsen-IJmui-
den aan het marktplein in Umuiden en bij
de winkeliers waar de strandloop wordt
aangekondigd door raambiljetten.

VAKANTIEHUIS
'GROOT KIJKDUIN'
GEREED '>
Kindertehuis 'Groot Kijkduin' heeft de be-
schikking gekregen over een vakantiehuis
in het binnencircuit.
Het vakantiehuis is een vroeger kluphuis,
dat van de padvinderij is gehuurd. Verbouw
en restauratie zijn in eigen beheer gebeurd,
de jongerengroep Logos verzorgde het schil-
derwerk. Zaterdag. 24 april tussen twee en
zes uur 's middags kan de bevolking een
kijkje nemen in het kindervakantiehuis.

BEGROETINGSAVOND
NIEUWE INGEZETENEN
Na geruime tijd organiseert het gemeente-
bestuur een begroetingsavond voor nieuwe
inwoners en wel op vrijdag 16 april a.s. in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Het programma voor de bijeenkomst ver-
meldt een begrpetingswoord door burge-
meester A. Nawijn en een inleiding door de
voorzitter van het 'Genootschap Oud Zand-
voort' onder de titel 'Op zoek naar Zand-
voorts identiteit'. Voor en na de pauze,
waarin gelegenheid bestaat met de verte-
genwoordigers van het gemeentebestuur
kennis te maken, zullen leden van de Zand-
voortse Operettevereniging optreden.

Lokale Raad van Kerken
te Zandvoort
De samenwerkende kerken in Zandvoort nodigen
iedereen uit voor de feestelijke viering van Pasen.
Wij vieren:

— de overwinning van een gekruisigde
— het leven van een dode
— het licht voor wie in duisternis tasten

EERSTE PAASDAG:
Ned. Herv. kerk, 10.30 uur: dienst m.m.v. kerk-

koor. Voorganger ds. P. van der Vloed.
Agathakerk. Paaswake 20.00 uur (zaterdag) 9.30

uur: Eucharistieviering; 11.30 uur: plechtige
Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor.
Meerstemmige Mis van A. Bruckner.

O.l.vr. Sterre der Zee. 8.30 uur: Eucharistievie-
ring. 11 uur: Eucharistieviering m.m.v. de Litur-
gische Werkgroep.

Gereformeerde kerk. 10.00 uur: dienst. Voorgan-
ger: ds. J. de Waard; 19.00 uur: dienst, ds. J.
de Waard,

Ned. Prot. Bond. 10.30 uur: dienst. Prof. dr. C.
W. Mönnich, ev. luth. te Amsterdam.

TWEEDE PAASDAG;
Agathakerk: 9.30 uur: Eucharistieviering met kin-

derkoor; 11.30 uur: Eucharistieviering.
O.l.vr. Sterre der Zee: 11.00 uur: Eucharistievie-

ring,

PAtJO-
HOOFPP/JN POEPER

HELPEN
l ^

ten o i ii ii i/bi,r SLANK

me

de maaltijd in een koekje

fotokring zandvoort

kijken en zien '71
15e expositie van zwart-wit foto's van 9 t.m. 12
april in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
vrijdag 12 april van 19.30-22.00 uur; de overige
dagen van 11.00-18.00 uur en van 19.30-22.00 utx

gratis toegang

Doe het eens
IJskoud anders...

campina ?js
toe!

Campina Snackbar
CELSIUSSTRAAT

AANKOMEND VERTEGENWOORDIGER
Het vak advertentie-acquisiteur kunt u bij ons le-
ren. Met alle financiële voordelen, mogelijkheden
en vrijheden van dien.
Indien u over goede algemene ontwikkeling, flair
en representatief optreden beschikt, maakt u ge-
bruik van deze kans en schrijft direkt uw sollici-
tatiebrief met pasfoto aan:
NEDERLANDSE UITGEVERIJ VAN HANDELS-
INFORMATIES N.U.H.A., Willemsparkweg 46,
Amsterdam-Zuid.

SPORTING CLUB ZANDVOORT

Om het badminton-kamploenschap
van Zandvoort

Na 11 uren badminton op 8 banen zijn j.l.
zondag de uiteindelijke kampioenen van
Zandvoort 1971 bekend geworden.
In het door 'Sporting Club Zandvoort' vlek-
keloos georganiseerde monster-toernooi
werden meer dan 175 partijen gespeeld.
's Morgens om 9 uur kwamen de eerste 16
van de 160 koppels op de baan en precies
om 8 uur 's avonds werd de laatste shuttle
geslagen.
Daar tussenin werden vele boeiende partijen
gespeeld, waarin de zandvoortse deelne-
mers een goed figuur sloegen.
Bij de héren-dubbel wonnen Kimony/Lang-
hout in de finale van Keller/de Poel, ter-
wijl Timrners/Samson de derde prijs voor
zich opeisten.
De dames-dubbel-titel ging naar het koppel
Hogenkamp/Langhout, dat in de eindstrijd
de baas bleef over Samson/van 't Hert.

Derde werden hier de dames v d. Bos/v.d
Mije.
Uit de enorme reeks mixed-koppels kwamen
als glorieuze kampioenen naar voren Sam-
son/Samson, die het echtpaar Langhout
achter zich lieten. In de partij om de der-
de en vierde plaats wonnen Hogenkamp/
Sweers van Crawford/Crawford
Nieuw was de invoering van speciale senio-
ren-groepen, waarin niet meer zo heel jeug
dige koppels elkaar ontmoetten. Ook hier
was van boeiend badminton te genieten,
met spannende finales.
De titel in het dames-dubbel was voor
Lentz/Rozelaar, de tweede plaats voor Hen-
drikse/Postmaa.
In de heren-dubbel bleven Jager/Stokx in
de eindstrijd de baas over Broekhof/Klop
Het kampioenschap in de mixed dubbel ging
naar Rozelaar/Titaheru, met als tweede het
koppel v.d. Nulft/Broekhof.
Na dit geslaagde en tevens langste sport-
evenement, dat ooit in Zandvoort is gehou-
den, deelde voorzitter v.d. Nulft met een
toepasselijk woord de vele prijzen uit.

VROLIJK PASEN en GOED WEER!

U KG E K' *

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA LEKKER!
5OO gram vai*kensi*ollade VAN DE LENDE 4.98

99 99

99 99

99 99

het neusje van de zalm

varkensfrikando
heel malse rosbief

5«98

4.98
5.98

ALLES VOOR EEN
HEERLIJKE FONDU, SATÉ,
BARBECUE

EEN VERRUKKELIJKE BASIS
voor uw Hors d'Ouvre of
Russisch eitje, onze heerlijke
VLEESSALADE, 200 gram

98 CENT

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
100 gr. cervelaatw.

s a m e n 1.29

DINSDAGS

750 gram
rundlappen ... 4,48

200 gram
leverkaas 98 c.

Panklare schnitzels,
100 gram 90 et.

WOENSDAGS

500 gram heerlijk
vleesgehakt 2,18
met zakje kruiden

Slavinken
Hamburgers
Frikandellen
van 55 et voor

35 cent
p.stuk

DONDERDAGS

500 gr. varkens-
karbonade 2,98
250 gram
bief tartaar — 2,13
250 gram
rauwe lever ... 98 c.
l kilo doorregen
rundlappen .... 5,98
200 gr. gebraden
gehakt 99 c

Extra lekker voor de boterham

150 gr. rauwe ham 1,69

150 gr. bacon 1,69
150 gr. achterham 1,69

150 gr. gebr. frikando 1,69
150 gr. gebr. rosbief 1,69

100 gr. Hausmacher 0,98
100 gr. salami 1,29
150 gr.saks' 0,99
150 gr. boerenworst 0,99
enz., enz.

500 gr. lende ,.6,25

500 gr. entre cóte 5,98

500 gr. kalfsfrikando 7,98
500 gr. kalfskarbonade .... 6,48

500 gr. kalfslappen 6,48

100 gr. ossehaas 2,50

100 gr. varkenshaas 1,40
100 gr. biefstuk 1,60

100 gr. kogelbief 1,75

100 gr. kalfsschnitzel 1,85

Heel erg lekker
L A M S B O U T Q -Q
per 500 gram U.4Ö

Alles voor uw
hond en poes:
HART, LEVER, UIER,
PENS, KOPVLEES,
enz., enz.

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort i

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

HAARLEM:

,MEDINA, heeft al een prachtige kwaliteit huiskamertapijt
reeds vanaf f 59,95 GRATIS vakkundig gelegd

Grote Houtstraat 166, telefoon 023-317665
HAARLEMs Gen. Cronjéstraat 4, telefoon 023*266277

BREEDTAPIJT



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Hiermede zeg ik allen dank die de viering
van mijn 65ste verjaardag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Ome Ko
Zandvoort, mei 1971

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
geven hierbij kennis, dat van 1 juni 1971
tot 1 augustus 1971 ter gemeentesekreta-
rie van Zandvoort voor een ieder ter inzage
ligt een eksemplaar van een aanvrage met
bijlagen van de direkteur van het gemeen-
telijk waterbedrijf te Haarlem om een ver-
gunning als bedoeld in artikel -2 van de
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven voor
het uitbreiden van de waterwinning te Over-
veen (gemeente Bloemendaal). Mede ter
inzage liggen de overige op deze aanvrage
betrekking hebbende stukken, genoemd in
artikel 10, Ie lid van die wet.
Gedurende de termijn van ter inzageligging
kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwa-
ren indienen tegen het verlenen van de ver-
gunning bij burgemeester en wethouders
der gemeenten binnen welke het onroerend
goed, waarop de bezwaren betrekking heb-
ben, is gelegen.
In een openbare zitting, welke zal worden
gehouden ter sekretarie van de gemeente
Bloemendaal op woensdag, 15 september
1971, 's morgens te 9.00 uur, bestaat ge-
legenheid de ingediende bezwaren monde-
ling toe te lichten en overleg te plegen met
de aanvrager.

Zandvoort, 18 mei 1971
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De burgemeester,
A. NAWIJN
De sekretaris,
J. HOOGENDOORN.

Reeds eerder heb ik in deze rubriek stu-
dies van de Rus Pogosiantz laten zien. Ik
moet eerlijkheidshalve voorop stellen, dat ik
geen echte kenner van eindspelstudies ben,
maar de speelse kreaties van Pogosiantz
vind ik persoonlijk altijd boeiend om te zien.
Hieronder een kleine selektie:

1). Wit: Kb3, Tal, Pg4; Zwart: Khl, Tg1.
pionnen a2 en c2.
Wit speelt en houdt remise. Het lijkt onmo-
gelijk, maar het lukt Wit toch. Let op de
minorpromoties, die in Pogosiantz' studies
vaak voorkomen.
1. Pg4-f2+ (En niet 1. Ta2:?, cIR+l. 2.
Kb2, Pa2:, 3. Pf2+, Kh2l, 4. Ka2:, Tg2 etc)
1. ...Kh1-h2l. 2. Pf2-g4+, Kh2-h1 (Niet 2.
...Kg2, 3. Pe3+ etc.) 3. Pg4-f2+, Kh1-g2,
4. Tal x a2l, c2-c1P+! (Slechts deze minor-
promotie maakt het Wit moeilijk; op 4. ...
clD volgt 5. Pd3+) 5. Kb3-b2l, Pc1xa2,
6. Pf2-d3!, Tgl-dl, 7. Kb2-c2!, Td1-a1, 8.
Kc2-b2, Ta1-d1, 9. Kb2-c2. Td1-f1. 10. Kc2-
b2, Tf1-d1 (Of 10. ...Tf3, 11. Pe1+) 11.
Kb2-c2, Td1-h1, 12. Kc2-b2, Th1-d1 (Of 12.
...Th3, 13. Pf4+) 13. Kb2-c2 Remise.
Eigenlijk heel simpel, maar het sluit alles
prachtig in elkaar.

2) Zie diagram

a b e d e f g b

Wit: Kg3, Lgl, pionnen e2 en g2; Zwart:
Khl, Lb6, pionnen e3 en g5.
Ook hier: Wit speelt en houdt remise. Hier
lukt het dankzij patwendingen: 1. Lg1-h2!
(En niet 1. Le3:?, Le3:, 2. Kf3, Lb6, 3.
Kg4, Ld8, etc.) 1. ...Lb6-c7+, 2. Kg3-h3l,
Lc7xh2, 3. g2-g4l, Lh2-g1 (Zwart moet
het pat opheffen) 4. Kh3-g3, Lg1-f2+, 5.
Kg3-h3l, Lf2-g1 (Weer moet het pat opge-
heven worden) 6. Kh3-g3, Lg1-h2+, 7. Kg3-
h3 Remise.
Op de eerste zet kan Zwart nog 1. ...Ld8
proberen, maar dat wint ook niet: 2. Kh3,
g4+, 3. Kg4:, Kh2:, 4. Kf4l, Lb6, 5. Kf3l,
Kg1, 6. g4. Kf1, 7. g5, Ke1, 8. g6, etc.

3). Wit: KaS, Tc5, pionnen d3 en f3;
Zwart: Kg3, La6, Lb8, Pd7.
Dezelfde opgave: Wit speelt en houdt remi-
se. Hier zien we tenslotte een 'eeuwige
aanval' door de witte koning op de zwarte
stukken: 1. Tc5-g5+, Kg3-f4, 2. Tg5-g4+!
(Aan u om te ontdekken, waarom dit tus-
senschaak noodzakelijk is)
2. . . .Kf4xf3, 3. Tg4-g7, La6-c8 (Of 3. ...
Pc5, 4. d4, Pe6, 5. Tf7+) 4. Tg7-g8, Lc8-
b7 (Of 4. ...Lc7+, 5. Kb5. Pb6, 6. Kc6)
5. TgSxbSI, Pd7xb8, 6. KaS-b6, Lb7-d5
(Of 6. ...La8, 7. Ka7, dan wel 6. ...Lc8,
7. Kc7) 7. Kb6-c7, Pb8-a6+, 8. Kc7-b6,
Pa6-b8 (Of 8. ...Pb4, Kc5) 9. Kb6-c7,
Pb8-c6, 10. Kc7-d6, Pc6-b4, 11. Kd6-c5 en
Wit wint een van de zware stukken. Bijzon-
der fijn l
Kprrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Heden is na een geduldig gedragen lijden in volle vrede van ons heengegaan,
mijn lieve, zeer zorgzame man, onze lieve vader en grootvader

EDUARD JOHANNES HERMAN LODEWIJK KROONEMAN
op de leeftijd van 79 jaar.

C. KROONEMAN-VAN TIEL
E. KROONEMAN
I. KROONEMAN-VAN BRUGGE
NATASCHA
NICOLE

Zandvoort. 23 mei 1971
Brederodestraat 75

Geen bezoek aan huis.
Onze man en vader ligt opgebaard in de rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort. Bezoek aldaar 's middags van 3-4 uur en 's avonds van 7.30-8.00 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben donderdag 27 mei a.s. om 14 uur op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van Brederodestraat 75, om 13,45 uur.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan, mijn geliefde man, onze beste broer,
zwager, oom en neef

WILLEM BLONK
op de leeftijd van 71 jaar.

Uit aller naam:
C. M. E. BLONK-HOLLENBERG

Zandvoort, 24 mei 1971
Zuiderstraat 17a
De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 27 mei om 15.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van Haltestraat 62, omstreeks 14.40 uur.
Liever geen bezoek.

Made

Deze bikini is er in zwart en
in wit. Kleuren die de gebruinde
huid nog bruiner maken. De prijs
is zomers luchtig

2HSO

Deze progressieve maar stijlvolle
bikini is van Triumph. Over de
pasvorm hoeft u dan geen zorg
meer te hebben. Net zo min als
over de prijs

I7JM»

Fleurige strandmode uit Parijs.
Heel licht en heel luchtig bedrukt
katoen. In violette, blauwe of
gele tinten. Short plus bloes

435O
Smockwerk siert dit strandsetje.
Kort gipsy-hesje op wervelend
lange rok. Roodlwit en blauw/wit

Haarlem Grote Houtstraat 83-87
(5 minuten van de Eaaks-Parkeergavage)
Heemstede Raadhuisstraat 52
Zandvoort Grote Krocüt 30-32

't Boud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

ZONNIBE PINKSTERAANBIEDINGEN
Grote kollektle 14 kar. gouden halscolliers, b.v.:
Mooi gouden kantcolller, KOOPJE 125,—
Zwaar gouden collier met spijltjes 195,—
Zeer zwaar collier met gebogen spijltjes,
Zeer zwaar collier met gebogen spijltjes, zgn. bananen-
choker, ALS AANBIEDING SLECHTS 295,-
Zeer fijn collier van ECHTE ORIËNT parels met slotje
vol diamant, koopje 250,—
Antiek witcornabijnen collier,
geheel op zilver geregen 150,—
Zeer mooi cornabijn collier, geheel op zilver geregen, >
kompleet met zilveren slot 75,—
Grote gouden zeeuwse knoop, als broche 125,—

. Prachtige zilveren apostellepels,
12 voor 99,50 of 6 slechts 50,—
Zilveren apostelvorkjes,
12 voor 145,— of 6 slechts 75,—
Grote fcollektie zilveren speelgoed,
tegen de LAAGSTE prijzen:
Massief zilveren kaarsenkroon met 6 kaarsjes 75,—
Man op hoge flets 27,50
Zilveren kruiwagen 37,50
Zilveren koets met 6 paarden 135,—

BRILJANT TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN
Witgouden herenrlng met oranje witte briljant,
(0.60 kar.) 395.-
Zeer solide gouden ring met 5 briljanten In rij gezet,
OCCASION ; ;. 275;-
OCCASION: prachtige briljant van 273 krt.

Tevens ruilen en/of kopen wij alles van u In op gebied
van gouden broches, armbanden, horloges, antiek zilver,
zilver met kristal, porcelein, oude munten, zilveren vor-
ken en lepels, diamanten en briljanten sieraden.

KOM of BEL naar Fa. Van Ravenstein (lid van de Ne-
derlandse Juweliersbeurs), Ridderstraat 5, Haarlem.
Telefoon 023 - 320274.

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P l E R l E U S, Koninginneweg 21.
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

Stoelenjongen gevraagd
Strandpaviljoen 21. DRIEHUIZEN.

Inwoners van Zandvoort
Kom onze Zandvoortse Operette Vereniging ver-
sterken. Wij gaan de fijne operette 'In het witte
paard' Instuderen.
Van harte welkom op onze repetitie, dinsdagavond
in hotel Duivevoorden, Zeestraat. Inlichtingen:
tel. 2870, 4085, 3840, 3139, 4139-4769.

Huis te koop
Leeg te aanv. Beg. grond: W-kamer, sip.k., luxe
keuken, douche, toilet en plaats; ie étage: 2 sip.-
kamers met vaste wastafels, warm en koud, groot
zonneterras achter en balkon voor. Prijs: ƒ 35.000
Stationsstraat 5, telefoon 4567.

AANSTAANDE DONDERDAG

van de

pocketshop

Walk-in
HALTESTRAAT 12A

Speciaalzaak waar ieder slaagt. Komt U kijken
naar onze speciale aanbiedingen !

Aanbevolen, W. H. Hagedoorn

Te koop
op goede stand, omgeving Wilhelminaweg: een
HOEKHUIS op eigen grond (ca. 400 m2), vrij te
aanv. Bev. beneden: ruime zitkamer, keuken, hal,
kelder, toilet, stenen schuur; boven: 3 slaapkam.,
royale badk., zolder (vlizotrap), het geheel voor-
zien van c.v. en warmwaterinstallatie, uitstekend
buitenonderhpud. / 78.000,—
Makelaar o.g. J. Boogaard, Regentesseweg 7,
telefoon 2210.
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aan zet. . .
Een dezer dagen trof ik bij het doorblade-
ren van Chernev's '1000 Best Short Ga-
mes of Chess' in de indeks plotseling de
naam Napoleon aan en inderdaad bleek het
boek een tweetal door Napoleon gespeelde
(althans aan hem toegeschreven) parijten
te bevatten.
Omdat mijn interesse gewekt was, ben ik
verder gaan speuren naar gegevens om-
trent Napoleon als schaker. Hij schijnt een
vrij zwakke schaker te zijn geweest, die bij-
zonder slecht tegen zijn verlies .kon. Als hij
verloor, ontstak hij in woede, wierp de stuk-
ken dooreen en gooide het bord op de
grond. Vaak gebeurde dit echter niet, want
de meeste tegenstanders vonden het ver-
standig zijn ijdelheid niet te kwetsen en lie-

'ten hem winnen. Omdat Napoleon zwak
speelde, viel dit soms niet mee en af en
toe speelde men zo slecht tegen, dat het
zelfs Napoleon opviel, dat men hem liet win-
nen. Hij maakte zijn tegenstanders hiervan
echter nooit een verwijt! Op het hoogtepunt
van zijn karrière vond hij schaken te tijd-
rovend geworden en ging hij dammen
(blijkbaar minder moeilijk, al zou ik dit ar-
gument tegenover een rasechte dammer
nimmer durven gebruiken!). Na zijn verban-
ning naar St. Helena heeft hij echter weer
veel geschaakt. Zie de volgende partij, die
daar gespeeld moet zijn:
Napoleon-Graaf Bertrand, St. Helena'1820
I. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3. Pb8-c6, 3. d2-
d4, Pc6xd4, 4. Pf3xd4, e5 x d4, 5. Lfl-
c4, Lf8-c5, 6. c2-c3, Dd8-e7, 7. 0-0, De7-
e5 (Een hele slechte!) 8. f2-f4l, d4 x c3+,
9. Kgl-hl, c3xb2, 10. Lc4 x f7+, Ke8-d8,
II. f4xe5, b2xa1D, 12. Lf7xg8, Lc5-e7,
13. Dd1-b3, a7-a5 (De dreiging was Lb2.
Op 13. ...De5: zal 14. Df7 wel winnend
geweest zijn. De tekstzet laat een aardige
kombinatie toe). Zie diagram

a b c d e f g b

14. Tf1-f8+. 15. Lc1-g5+, Lf8-e7, 16. Lg5 x
e7+, Kd8xe7, 17, Db3-f7+, Ke7-d8. 18.
Df7-f8, mat!
Als deze partij inderdaad door Napoleon ge-
speeld is, valt het spelpeil me niet eens
tegen, al heeft Zwart zijn ondergang wel
uitgelokt.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

IJMUIDER
PAASSTRANDLOOP
De sportvereniging Terrasvogels uit Sant-
poort houdt op zondag 11 april a.s. —
eerste paasdag — voor de vierde achter-
eenvolgende keer de jaarlijkse prestatieloop
aan het Umuiderstrand. Er is een strand-
loop voor lopers en loopsters vanaf 15 jaar
en een loop voor deelnemers(sters) tot 15
jaar. Eerstgenoemde kategorie loopt een af-
stand van 7Vz km, die binnen 50 minuten
dient te worden afgelegd om in aanmerking
te komen voor een herinneringsvaantje. De
jeugd loopt 3V: km, waar voor een tijdsli-
miet van 40 minuten is vastgesteld.
De loop begint voor beide kategorieën om
12 uur en start bij de zuidpier in Umuiden.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50 per per-
soon en in de voorverkoop ƒ 2,—. Voorver-
koop vindt plaats bij het vvv Velsen-IJmui-
den aan het marktplein in Umuiden en bij
de winkeliers waar de strandloop wordt
aangekondigd door raambiljetten.

VAKANTIEHUIS
'GROOT KIJKDUIN'
GEREED >
Kindertehuis 'Groot Kijkduin' heeft de be-
schikking gekregen over een vakantiehuis
in het binnencircuit.
Het vakantiehuis is een vroeger kluphuis,
dat van de padvinderij is gehuurd. Verbouw
en restauratie zijn in eigen beheer gebeurd,
de jongerengroep Logos verzorgde het schil-
derwerk. Zaterdag 24 april tussen twee en
zes uur 's middags kan de bevolking een
kijkje nemen in het kindervakantiehuis.

BEGROETINGSAVOND
NIEUWE INGEZETENEN
Na geruime tijd organiseert het gemeente-
bestuur een begroetingsavond voor nieuwe
inwoners en wel op vrijdag 16 april a.s. in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Het programma voor de bijeenkomst ver-
meldt een hegrpetingswoord door burge-
meester A. Nawijn en een inleiding door de
voorzitter van het 'Genootschap Oud Zand-
voort' onder de titel 'Op zoek naar Zand-
voorts identiteit'. Voor en na de pauze,
waarin gelegenheid bestaat met de verte-
genwoordigers van het gemeentebestuur
kennis te maken, zullen leden van de Zand-
voortse Operettevereniging optreden.

Lokale Raad van Kerken
te Zandvoort
De samenwerkende kerken in Zandvoort nodigen
iedereen uit voor de feestelijke viering van Pasen.
Wij vieren:

— de overwinning van een gekruisigde
— het leven van een dode
— het licht voor wie in duisternis tasten

EERSTE PAASDAG:
Ned. Herv. kerk, 10.30 uur: dienst m.m.v. kerk-

koor. Voorganger ds. P. van der Vloed.
Agathakerk. Paaswake 20.00 uur (zaterdag) 9.30

uur: Eucharistieviering; 11.30 uur: plechtige
Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor.
Meerstemmige Mis van A. Bruckner.

O.l.vr. Sterre der Zee. 8.30 uur: Eucharistievie-
ring. 11 uur: Eucharistieviering m.m.v. de Litur-
gische Werkgroep.

Gereformeerde kerk. 10.00 uur: dienst. Voorgan-
ger: ds. J. de Waard; 19.00 uur: dienst, ds. J.
de Waard.

Ned. Prot. Bond. 10.30 uur: dienst. Prof. dr. C.
W. Mönnich, ev. luth. te Amsterdam.

TWEEDE PAASDAG;
Agathakerk: 9.30 uur: Eucharistieviering met kin-

derkoor; 11.30 uur: Eucharistieviering.
O.l.vr. Sterre der Zee: 11.00 uur: Eucharistievie-

rlng,

DAHO-

HEIPEN
l <

. ' .SLANK

me

de maaltijd' in een koekje

fotokring zandvoort

kijken en zien '71
15e expositie van zwart-wit foto's van 9 t.m. 12
april in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
vrijdag 12 april van 19.30-22.00 uur; de overige
dagen van 11.00-18.00 uur en van 19.30-22.00 uw

gratis toegang

Doe het eens
Uskoud anders...

campana //v
toe!

Campina Snackbar
CELSIUSSTRAAT

AANKOMEND VERTEGENWOORDIGER
Het vak advertentie-acquisiteur kunt u bij ons Ie-
ren. Met alle financiële voordelen, mogelijkheden
en vrijheden van dien.
Indien u over goede algemene ontwikkeling, flair
en representatief optreden beschikt, maakt u ge-
bruik van deze kans en schrijft direkt uw sollici-
tatiebrief met pasfoto aan:
NEDERLANDSE UITGEVERIJ VAN HANDELS-
INFORMATIES N.U.H.A., Willemsparkweg 46,
Amsterdam-Zuid.

SPORTING CLUB ZANDVOORT

Om het badminton-kampioenschap
van Zandvoort

Na 11 uren badminton op 8 banen zijn j.l.
zondag de uiteindelijke kampioenen van
Zandvoort 1971 bekend geworden.
In het door 'Sporting Club Zandvoort' vlek-
keloos georganiseerde monster-toernooi
werden meer dan 175 partijen gespeeld.
's Morgens om 9 uur kwamen de eerste 16
van de 160 koppels op de baan en precies
om 8 uur 's avonds werd de laatste shuttle
geslagen.
Daar tussenin werden vele boeiende partijen
gespeeld, waarin de zandvoortse deelne-
mers een goed figuur sloegen.
Bij de héren-dubbel wonnen Kimony/Lang-
hout in de finale van Keller/de Poel, ter-
wijl Timmers/Samson de derde prijs voor
zich opeisten.
De dames-dubbel-titel ging naar het koppel
Hogenkamp/Langhout, dat in de eindstrijd
de baas bleef over Samson/van 't Hert.

Derde werden hier de dames v d. Bos/v.d.
Mije.
Uit de enorme reeks mixed-koppels kwamen
als glorieuze kampioenen naar voren Sam-
son/Samson, die het echtpaar Langhout
achter zich lieten. In de partij om de der-
de en vierde plaats wonnen Hogenkamp/
Sweers van Crawford/Crawford.
Nieuw was de invoering van speciale senio-
ren-groepen, waarin niet meer zo heel jeug-
dige koppels elkaar ontmoetten. Ook hier
was van boeiend badminton te genieten,
met spannende finales.
De titel in het dames-dubbel was voor
Lentz/Rozelaar, de tweede plaats voor Hen-
drikse/Postmaa.
In de heren-dubbel bleven Jager/Stokx in
de eindstrijd de baas over Broekhof/Klop.
Het kampioenschap in de mixed-dubbel ging
naar Rozelaar/Titaheru, met als tweede het
koppel v.d. Nulft/Broekhof.
Na dit geslaagde en tevens langste sport-
evenement, dat ooit in Zandvoort is gehou-
den, deelde voorzitter v.d. Nulft met een
toepasselijk woord de vele prijzen uit.

VROLIJK PASEN en GOED WEER !

; E it ' K
&ÜA

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA LEKKER!
5OO g 3* a m varkensrollade VAN DE LENDE 4.98

het neusje van de zalm 9««f O

4.98
5.98

99

99

99

99

99

99

varkensfrikando
heel malse rosbief

ALLES VOOR EEN
HEERLIJKE FONDU, SATÉ,
BARBECUE

EEN VERRUKKELIJKE BASIS
voor uw Hors d'Ouvre of
Russisch eitje, onze heerlijke
VLEESSALADE, 200 gram

98 CENT

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
100 gr. cervelaatw.

s a m e n 1.29

DINSDAGS

750 gram
rundlappen .... 4,48

200 gram
leverkaas 98 c.

Panklare schnit/els,
100 gram 90 et.

WOENSDAGS

500 gram heerlijk
vleesgehakt . . . . 2,18
met zakje kruiden

Slavinken
Hamburgers
Frikandellen
van 55 et voor

35 cent
p.stuk

DONDERDAGS

500 gr. varkens-
karbonade 2,98
250 gram
bief tartaar . . . . 2,13
250 gram
rauwe lever . . . 98 c.
l kilo doorregen
rundlappen 5,98
200 gr. gebraden
gebakt 99 c

Extra lekker voor de boterham

150 gr. rauwe ham 1,69

150 gr. bacon 1,69
150 gr. achterham 1,69

150 gr. gebr. frikando 1,69
150 gr. gebr. rosbief '1,69

100 gr. Hausmacher 0,98
100 gr. salami 1,29
150 gr. saks " 0,99
150 gr. boerenworst 0,99
enz., enz.

500 gr. lende 6,25

500 gr. entre cóte 5,98

500 gr. kalfsfrikando 7,98

500 gr. kalfskarbonade ....6,48

500 gr. kalfslappen 6,48

100 gr. ossehaas 2,50
100 gr. varkenshaas 1,40

100 gr. biefstuk 1,60
100 gr. kogelbief 1,75

100 gr. kalfsschnitzel 1,85

Heel erg lekker
L A M S B O U T 0 -Q

per 500 gram ü.4b

Alles voor uw
hond en poes:
HART, LEVER, UIER,
PENS, KOPVLEES,
enz., enz.

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

i

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

HAARLEMi

,MEDINA, heeft al een prachtige kwaliteit huiskamertapijt
reeds vanaf f 59,95 GRATIS vakkundig gelegd

Grote Houtstraat 166, telefoon 023-317665
HAARLEMs Gen. Oranjestraat 4, telefoon 023-266277

BREEDTAP
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Voor fouten in telefonisch
- , opgegeven advertenties

' wordt geen enkele
-> aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt
^ van fabriek, zeer fraai uit-
' gevoerd, in diverse kleuren,

5 jaar garantie op het bin-
nenwerk. Normale prijs:
ƒ 1300.- voor f 595,-; of

" l x / 150,- en 10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020-421550.

. HEEFT U metsel-, stuka-
»door-, tegel- of timmer-

, werk? Bel dan 2213. Wij
komen direktl

Voor een goede huwelijks-
: of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
', Koningstraat 25, tel. 3233.

Te koop aangeb.: 2-deurs
VOLVO 122 S, type 1966,
z.g.a.n. banden, i.z.g.st.,
prijs ƒ4.650,-. Tot 17.00
uur tel. 02507-2135;
's avonds tel. 020-221566.

Voor de zaterdagen vragen
wij een nette jongeman in
het bezit van rijbewijs voor
het wassen van wagens en
kleine werkzaamheden.
Automobielbedrijf

H. P. Kooijman N.V.
Brederodestraat 6-10, telef.
3242.

Heb je zin in een leuke af-
wisselende job?
Bel dan eens 02507-2974
of 3671, of kom eens langs
bij fa. Schuilenburg, Grote
Krocht 5-7, Zandvoort.

Kleine ruimte in centrum
dorp gezocht voor verkoop
van oude prenten. Aanb.:
tel. 3906.

Echtp., 2 kinderen, zoekt
woonruimte in Zandvoort.
Br. ond. nr. 2502 bureau
Zandv. Courant.

Kofferdouche aangeb.:, di-
rekt te plaatsen en te ge-
bruiken, z.g.a.n., ƒ200,-.
Tel. 5498.

Net meisje b.z.a. als oppas
van 1 of 2 kinderen, voor
vrijdagen en zaterdagen en
voor de zomervakantie. Br.
ond. nr. 2701 bur. Zvt. Crt.

Weggelopen: bruin hondje,
bastaard Pinkser, naam:
Panda. Gaarne ter. bez.:
Kostverl.str. 119, tel. 4021.

Te koop: z.g.a.n. gashaard.
Celsiusstraat-25.

Te koop aangeb.: Fiat 124,
b.j. eind '67, prijs: ƒ 2975,-
Heimansstraat 9, Zandv.

Café RICHE vraagt een net-
te toiletjuffrouw voor zomer
en winter. Tel. 02507-2553
Boulevard Barnaart.

Café RICHE vraagt voor de
ochtenduren een nette da-
me of jong meisje voor huis-
houdelijk werk. Tel. 2553,
Boulevard Barnaart.

Verloren: in de buurt van de
Grote Krocht en busstation:
dameshorloge met rekband,
(woensdag 7 april). Eige-
nares is zeer gehecht aan
horloge en zal eerlijke vin-
der bij ter. bez. belonen.
Mevr. Becher, Het Huis in
de Duinen E-2-6. tel. 5873.

Studente, 25 jr., zoekt per
1 mei gezellig vakantiewerk
Br. ond. nr. 2702 bur. Zvt.
Courant.

Te koop aangeb.: Austin
Glider, b.j. '66, i.z.g.st.
vraagprijs ƒ 2200,-. Celsius-
straat 243.

Gaat u uw huurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
,.VEMA". tel. 023-377767.

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

KOZIJNEN, enz. Goedkope
aanb. nw. kozijnen, deuren,
enz., nw. vloerdelen a 700
p.m2 excl. Grote partijen
sloophout. Waterdrinker,
Baanstr. 61-63b, tel. 24893,
Beverwijk.

Schildersbedrijf

C. I. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4766

Ooo h«t z«H afdtllna
V«rf . Glas •

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem,
•"elefoon C023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

vraagt:

kassières
en

leerling
kassières
voor filiaal Zandvoort.

Inl. dagelijks
bij de bedrijfsleider,
de heer Baas,.
Grote Krocht 9,
Zandvoort.

albert
heijrr

vragen in raad
over huisvesting van groot gezin
In de raadsvergadering van dinsdagavond
heeft de heer KOK (azb) vragen gesteld
inzake de huisvestingsmoeilijkheden van een
gezin van zeven personen, waarover wij on-
ze lezers begin deze week informeerden.
De heer Kok drong 'aan 'op een spoedige
oplossing van dit schrijnende geval.

Afgelopen maandag werden de alleenstaan-
de vrouw en haar zes jonge kinderen, waar-
van er twee ziek zijn, voorlopig onderge-
bracht in een kindertehuis, nadat zij een
familiepension hadden moeten verlaten.

Voordien was het gezin ondergebracht in
een flat in de omgeving van de-boulevard.

De moeilijkheden zijn begonnen toen de fa-
milie een huurwoning aan de Mezgerstraat
verliet, die nodig aan een opknapbeurt toe
was. De vrouw weigerde later het huis op-
nieuw te betrekken omdat het dak nog
steeds Jekte, het water langs de muren
liep, ramen en deuren niet goed sloten, etc.
etc. De voorlopige huisvesting van het ge-
zin in het kindertehuis Groot Kijkduin kost
de gemeente ƒ 175,— per dag. 'Zijn er
voor deze mensen geen behoorlijke huisves-
tingsmogelijkheden', wilde de heer Kok we-
ten. ,,
Wethouder KERKMAN wilde er in het open-
baar niet zo veel van zeggen en stelde —
als de heer Kok er op door ging — een
besloten zitting voor.
De hr. KOK voelde hier niets voor. Ieder-

een is met dit nare geval bekend, zei hij.
Wethouder KERKMAN citeerde een rapport
over de woning aan de dr. Mezgerstraat,
waarin dit perceel voor huisvesting van het
gezin geschikt werd bevonden, waarop de
hr. TER VEER (kvp) inhaakte met de ont-
hutsende mededeling dat de woning 'zo lek
was als een mandje'! Hij was er zelf ge-
weest. Ook de heren AUKEMA en KOK we-
ten hiervan.
Het blijft een triest geval, want enerzijds
is de gemeente niet bereid een andere wo-
ning voor het gezin aan te wijzen, ander-
zijdssweigert genoemde moeder de vochtige
woning aan de Mezgerstraat te betrekken.
Wethouder v.d. MIJE zei dat het onderbren-
gen van het gezin in Groot Kijkduin een
noodoplossing is. Er wordt nog steeds alle
mogelijke moeite gedaan iets anders te vin-
den, maar tot dusverre is men hierin niet
geslaagd.
Op een nadere vraag van de hr. KOK of
het gezin wellicht gehuisvest zou kunnen
worden in een EMM-flat in Noord, antwoord-
de wethouder Kerkman ontkennend. Deze
flats waren al in juni 1970 verdeeld.

ZANDVOORTSE
WERFT FONDSEN
IN VER. STATEN
VOOR AANKOOP
DYLAN THOMAS HUIS
Mevrouw Nelly Klugt uit Zandvoort, voor-
zitster van de Dylan Thomas-vereniging in
Nederland is in Amerika om geld in te za-
melen voor de aankoop van het huis van
de dichter in Laugharne in Wales.
Ze heeft ongeveer honderduizend gulden no-
dig voor de koop, maar restauratie kost
nog eens achttienduizend gulden. Mevrouw
Klugt richtte in- 1969 de vereniging op. Ze
heeft in Amerika al meer dan honderd uni-
versiteiten en scholen bezocht om hulp te
vragen. Het huis moet een museum worden.
Thomas woonde er van 1949 tot 1953. In
dat jaar stierf hij in een Newyorks zieken-
huis.

WATERGETIJDEN
H W LW HW UW strand

april berijdbaar
11 4.00 —.— 16.14 24.00 8.00-14.00
12 4.30 12.00 16.42 —.— 8.30-1430
13 4.56 12.30 17.12 12.30 9.00-15'QO
14 5.26 1.00 17.44 13.30 9.30-1530
15 5.59 1.30 18.21 14.00 10.00-16.00
16 6.36 2.00 19.22 14.30 10.30-17.00
17 7.20 2.00 19.53 15.00 11.30-17.30
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

f,

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of kooro.
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012

Schilders-

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARAT1ES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 - Haarlem

Parketvloeren

incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

bedrijf Familiedrukwerk

H.C. v.
Telefoon 2638

DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2136

Drukkerij Oudt
«/h Gartenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

PAASBESTE AANBIEDINGEN
BRILJANT TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN!

Prachtige witgouden zgn. 'achtring' met 18
absoluut witte briljanten, geen 950,— maar
slechts

Mooi model witgouden ring met witte briljant
van 0.15 kar., zeer levende steen, geen
275,- bij ons 195.-—

Liefst 12 schitterende witte briljanten naast
elkaar, afzonderlijk gezet in 18 kar. gouden
zetting geen 425,—, bij ons kunt u deze
mooie chique ring kopen voor

Zeer mooie witgouden oorknoppen, met in elk
9 vurige absoluut witte briljanten, geen
1500,— maar slechts 1025,—

14 kar. gouden dameshorlogeband, massief . 95,—
Kollektie UITSLUITEND 1ste klas gouden hor-

loges, kompleet met gouden band, 1 jaar
garantie, vanaf 195,—

Zware 14 kar. gouden closed-for-ever armband
met fraai geslepen MASSIEVE schakels
(voor munten, bedels, enz.) 125,—

Wilt u met Pasen nog van zilveren couverts
eten, dat kan: Wij hebben diverse zeer in-
teressante occasions hierin:
12 zilveren couverts, Holl. model met nok 675,—
6 zilveren dessertcouverts,

Hollands model met nok 350,—
6 zilveren dessertcouverts,

Hollands model, puntfilet 295,—
6 zilveren couverts, model parelrand met
bijbehoren; 6 zilveren dessertcouverts,
kompleet slechts 790,—
6 zilveren messen, Holl. model met nok . 189,50

Tevens ruilen en/of kopen wij alles van u in op gebied
van gouden broches, armbanden, horloges, antiek zilver,
zilver met kristal, porselein, oude munten, zilveren vor-
ken en lepels, diamanten en briljanten sieraden.
KOM of BEL naar Fa. Van Ravenstein (lid van de Ne-
derlandse Juweliersbeurs), Ridderstraat 5, Haarlem.
Telefoon O 23 - 32 02 74.

WETHOUDER OPENDE
FOTO-EKSPOSITIE
'Fotograferen is niet alleen een sluiter in-
drukken, het moet, net als ieder ander am-
bacht, worden geleerd', zei de wethouder
van kulturele zaken, de heer K. C. van der
Mije Pzn., gisteravond bij de opening van
de paassalon '71 van de 'Fotokring Zand-
voort' in het Gemeenschapshuis.
De wethouder stelde vervolgens vast, 'dat
de fotokring uit goede ambachtslieden be-
staat'. Voordat hij de tentoonstelling open-
de reikte de heer Van der Mije de door een
jury toegewezen prijzen uit aan de heren
E. R. Nihot, mej. Bannink en de heer L.
van der Mije.

650,— De ekspositie, waar ongeveer 150 foto's
van fotokringleden zijn te bezichtigeji, is
vanavond, morgen, overmorgen en maandag,
tweede paasdag, vppr het publiek toegan-
kelijk. De openingstijden staan in ons dins-
dagnummer vermeld.

295,-

Protestants Coöp. Begrafcnisver. U.A.
Begrafenis - Crematie - Transporten

Dag en nacht bereikbaar
Tel. (023) 31 3753 - 31 0457

Marine Hospitaal te OVERVEEN
In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor dames met
interesse in huishoudelijke werkzaamheden. Deze bestaan uit het schoon-
houden van de kamers en zalen der patiënten, terwijl ook de afdelings-
keukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van
burgerpatiênten.

U werkt per dag 8'/z uur; het salaris is ƒ 803,90 bruto per maand.

U krijgt onregelmatigheidstoeslag en opname in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Mogelijkheid tot intern wonen.

De adjunkt-direktrice is gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven.

Belt U haar eens op; U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9 en 16
uur onder 023-319230.

Een onafhankelijk
blad:

De
ZandvooHkse

Courant

• Verschijnt 2 x per week

• Dus actueel

O Objectief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-

ste deel van het Zandvoortse

publiek.

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De Zandvoortse Courant

Telefoon 2135

I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Dr. C. 23L. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100°/o financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

J

is er in uw huis geen plaats
voor een verschoppelingetje?

rr
o

Een dezer dagen kregen wij 'Nieuws', het
orgaan van de Stichting 'Kennemer Dieren-
tehuis' in handen, oen één maal per jaar
verschijnend kontaktblad waarin de begun-
stigers gelegenheid wordt gegeven kennis
te nemen van de gang van zaken in het die-
rentehuis aan de Keesomstraat.

Wanneer wij de behoefte aan dit dierente-
huis afmeten naar het aantal verpleegdagen
in 1970, kunnen we rustig konkluderen dat

KERKEN OP ZONDAG
DAALT
ONDER KATHOLIEKEN
In nog geen vijf jaar tijds is het aantal ka-
tholieken dat z'n 'zondagsplicht' houdt (op
zaterdag of zondag naar de kerk gaat),
met een kwart gedaald.

In een weekeinde in januari 1966 ging 64,4
pet. van de katholieken van 7 jaar en ouder
naar de kerk, in oktober 1970 nog maar
47,2%.
Dit staat in een rapport van het KSKI, het
sociologisch instituut van de katholieke kerk
in ons land.
Op alle terreinen van kerkelijke aktiviteiten
valt teruggang te konstateren, zo blijkt uit
het rapport. Zo is het aantal priesters, broe-
ders en zusters in 1970 afgenomen met
resp. 470, 254 en 600 leden, dus in totaal
1325 (in 1969: 1150). Deze teruggang
heeft drie oorzaken: veel uittredingen, hoge
sterfte en zeer weinig wijdingen.
In 1970 traden 243 priesters uit het ambt
(1969: 244), 156 broeders verlieten het
klooster (1969: 15-5) en 268 zusters ('69:
240). Het aantal priesterwijdingen liep met
50% terug: van 110 in 1969 tot 48 in '70.
Het totale aantal priesters, broeders en zus-
ters in Nederland bedroeg op 1 januari '71
resp. 12.312, 5.563 en 29.916.
Uit het rapport blijkt verder, dat het ge-
boortencijfer bij de nederlandse katholieken
sneller daalt dan bij de hele bevolking (het
was in 1969 nog maar 0,7 promille hoger,
tegen in 1965 1,5 promille). Ook daalt het
aantal kinderen van katholieke ouders dat
gedoopt wordt, van 97,3% in 1965 tot
93,5% in 1969.
Op 1 januari 1970 telde Nederland
5.380.000 katholieken (doopleden), 53.000
hoger dan een jaar tevoren, dit is een groei
van 1%. De totale nederlandse bevolking
nam toe met 1,25%. De groei van het ka-
tholieke bevolkingsdeel blijft dus achter bij
die van de gehele bevolking. "

- ;

PAASVOETBAL
GISTEREN VAN START
Woensdagmiddag zijn op de terreinen van
Zandvoortmeeuwen aan de Van Lennepweg
de negen elftallen van de lagere scholen,
de Van Eeghenschool liet verstek gaan, in
drie poules van start gegaan in het paas-
voetbaltoernooi '71.
Na een enerverende strijd kwamen de elf-
tallen van de Beatrix-, de Plesman- en de
Wilhelminaschool als poulewinnaars uit de
krachtmeting te voorschijn. Zij nemen het
morgenochtend tegen elkaar op in de fina-
lepoule.
Hannie Schaft ging in zijn poule weliswaar
met een ruime 6—O zege van start op het
tweede van Beatrix, maar moest daarna
met 3—O voor het eerste van Beatrix bui-
gen. Het onderlinge duel van de Beatrix-
team werd maar netaan door het eerste
met 3—2 gewonnen. In de tweede poule
won titelhouder Plesman met 3—O van
Maria en kwam tegen Van Heuven Goed-
hart — dat met 1—O ,van Maria won —
niet aan scoren toe: O—0. Door een beter
doelgemiddelde mocht Plesman zich toch
poulewinnaar noemen. Wilhelmina zegevier-
de in poule drie met 3—1 over de Aerden-
houtse Schoolvereniging en bleef Juliana
met 1—O de baas. De Aerdenhoutse werd
na een 1—O zege op Juliana tweede.
Standen: poule 1: Beatrix 1, 4 pnt.; 2. H.
Schaft 2 pnt.; 3. Beatrix 2, O pnt.
Poule 2: 1. Plesman 3 pnt.; 2. Van Heuven
Goedhart 3 pnt.: 3. Maria O pnt.
Poule 3: 1. Wilhelmina 4 pnt.; 2. Aerdenh.
s.v. 2 pnt.'f 3. Juliana O pnt.

die behoefte enorm groot is. Het aantal
verpleegdagen bedroeg in dat jaar voor de
zwerfhonden 5.248 en voor de zwerfpoezen
2.461. Van de pensiongelegenheid werd
door tal van vakantiegangers gebruik ge-
maakt en het zou natuurlijk ideaal zijn in-
dien de pensiongelden toereikend zouden
zijn om de zwerfdieren, waarvoor het dieren-
tehuis uiteindelijk werd gebouwd; volledig
te onderhouden. Misschien zou dit mogelijk
zijn wanneer de pensionprijzen drastisch
zouden worden verhoogd maar hiertoe wil
het " bestuur, voorlopig althans, niet over-
gaan en men handhaaft nog steeds de pen-
sionprijzen die bij het in gebruik nemen van
het dierentehuis van kracht waren. Zou men
de pensionprijzen wél verhogen dan zijn er
altijd eigenaars voor wie die éne gulden
meer nu net een reden is om maar een an-
dere oplossing te zoeken en juist die an-
dere oplossing, die dan meestal neerkomt
op het-dier-maar-wegdoen, wil het bestuur
voorkomen.

Om toch de financiën op peil te houden
worden o.m. jaarlijks kollekten gehouden in
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Benne-
broek en Zandvoort. Morgen, 10 april, is
Zandvoort aan de beurt. Geeft dan met mil-
de hand zoals dat heet en mocht u geen
kollektant zien, steunt u dan toch door het
bedrag(je) dat u had willen geven over te
schrijven op girorekening 138747 t.n.v. de
Stichting 'Kennemer Dierentehuis' te Heem-
stede.

En nu zou het toch wel vreemd zijn als we
het ook niet even over de bewoners van
het dierentehuis hadden. Wij hebben het al
vaker geschreven, ze hebben het er goed,
prima voeding, een hartelijk woord, een aai
over hun kop en een krabbel onder hun kin,
maar mijn hemel, wanneer ze hun eten, het
hartelijke woord, de aai en de krabbel heb-
ben gehad, dan gaat het traliedeurtje wser
voor hun neus dicht. Denkt u zich dat eens
in, opgesloten tussen tralies, dag in dag
uit, soms maanden achtereen. En overweegt
u dan eens met uw gezinsleden of er in
uw huis nu echt geen plaatsje is voor zo'n
verschoppelingetje! Kr.M.

BELGISCHE KONSUMENTEN

VREZEN BESMETTING DOOR

ZWEMMEN IN VUILE ZEE
De Belgische Verbruikersunie meent op
grond van een door haar uitgevoerd onder-
zoek dat er een duidelijk aanwijsbaar ver-
band is tussen het baden aan de belgische
kust en het oplopen van bepaalde ziekten.
Volgens de konsumentenbond betwist nie-
mand meer dat het water langs de kust ern-
stig besmet is door allerlei mikroben.

Een statistisch onderzoek naar het verband
tussen baden en ziek worden was echter
nog niet uitgevoerd. Dat heeft de Verbrui-
kersunie nu gedaan. De leden die vorig jaar
hun vakantie met hun gezin aan zee door-
brachten werd gevraagd hoeveel personen
daarna konjunktivitus, oorontsteking, sinus-
sitis, 'vaginitis, huidontstekingen, enteritis,
typhojde, paratyphoide of besmettelijke
geelzucht opliepen.

De antwoorden die binnenkwamen hadden
betrekking op 9000 mensen. Van de baders
onder hen bleek 12 percent aan één van die
ziektes te zijn gaan lijden, van de niet-ba-
ders slechts 5 percent. Honderdtwintig op
de 1000 baders, zo konkludeert de Verbrui-
kersunie, moeten hun duik in het zeewater
dus met een besmetting bekopen.

Het belgische ministerie van volksgezond-
heid is het met die kpnklusie niet eens.
Het bestrijdt de waterdichtheid van de ge-
voerde enquête (hoeveel mensen weten wat
een vaginitis is?, aldus een woordvoerder
van het ministerie) en het houdt zich bij de
onder zijn auspiciën uitgevoerde veertien-
daagse kontrole van het water langs de
kust. Tot nu toe, zo heet het, zijn de resul-
taten van dat onderzoek gunstig. Over twee
a drie maanden zal een rapport worden ge-
publiceerd. Het badseizoen is dan bijna
weer voorbij.
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redaktie en adm.; achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

statenleden verbolgen
over bouwbeleid
stichtingsbestuur nieuw unicum
De Staten van Noord-Holland hebben tij-
dens de j.l. maandrg In het haarlemse pro-
vlnclehuls gehouden vergadering In bijzon-
der scherpe bewoordingen kritiek geleverd
op het beleid van het bestuur van de stich-
tlng Nieuw Unicum bij de bouw van het ver-
pleeg- en revalidatiecentrum In Zandvoort.
De aanval op de leiding van Nieuw Unicum
volgde op het voorstel van het dagelijks be-
stuur van de provincie een aanvullende ga-
rantie te verlenen voor een door de stlch-
ting gesloten geldlening t.b.v. de bouwkos-
ten van het projekt aan de Zandvoortselaan.

De Staten hadden zich in '67 reeds borg
gesteld voor een geldlening van 7,8 miljoen
gulden voor het realiseren van het centrum,
waarbij rekening werd gehouden met de mo-
gelijkheid dat tengevolge van loon- en prijs-
stijgingen de investering niet toereikend zou
zijn. Nu het komplekt zijn voltooiing nadert
blijkt het bedrag van 7,8 miljoen met
meer dan 100% te zijn overschreden. Door
kostenstijgingen en wijzigingen in de oor-
•spronkelijke opzet van het projekt zullen de
totale bouwkosten waarschijnlijk 18,2 mi l-
joen bedragen.

Bouwkosten acht miljoen duurder.
Polarold-foto A. Bakeis

Begin dit jaar bereikte de zandvoortse ge-
meenteraad een verzoek van het stichtings-
bestuur de helft van de benodigde aanvul-
lende geldlening van in totaal 8,2 miljoen
te garanderen. De stichting deelde de
afgevaardigden mee dat GS aan Provinciale
Staten zouden voorstellen borgtocht te ver-
lenen, mits de zandvoortse raad het garan-
tieverzoek zou inwilligen. De raad verleende
de gevraagde garantie voor de helft van de
lening en maandag stelde het kollege van
gedeputeerden de Staten voor de borgstel-
ling voor de rest van de lening te verstrek-
ken.
Bleef in Zandvoort kritiek op het beleid \>an
het stichtingsbestuur achterwege, de mees-
te Statenleden toonden zich bijzonder ver-
ontwaardigd over de gang van zaken. Zij
waren vooral verbolgen over het eigenmach-
tige optreden van de stichting inzake de
tussentijdse wijzigingen van de bouwplan-
nen van het projekt. Over de ombouw van
het oorspronkelijk als zusterhuis bedoelde
gebouw tot verpleeginrichting was geen
enkel overleg met de provincie gepleegd.
De toestemming voor de verandering van
het plan werd achteraf gevraagd. Ook het
kollege van Ged, Staten had ernstige be-
denkingen t.a.v. de wijze waarop de wijzi-
gingen in het bouwplan tot stand was geko-
men, Niettemin wilden GS de gevraagde ka-
rantie niet weigeren, mede in het belang
van de aktiviteiten van Nieuw Unicum.
De Staten voelden zich door de handelwijze
van het stichtingsbestuur 'met de rug tegen
te muur gezet'. Vooral de Statenleden Ten
Brink (d'66) en drs. De Groot (vvd) had-
den geen goed woord voor dit beleid over.
Het bestuur van Nieuw Unicum, aldus de
heer Ten Brink, heeft een beleid gevoerd
dat de toets van de kritiek in geen enkel
opzicht kan doorstaan. Hij noemde het ge-
drag van de stichting tegenover Ged. Sta-
ten 'ronduit schandalig' en hij was van me-
ning dat het kollege had moeten aandrin-
gen op het aftreden van het bestuur. Drs.
De Groot sloot zich hier volledig bij aan.
Ook de ar-chu-afgevaardigde Van der Kam
sprak in dit verband van 'onfatsoenlijk' en
'foutief'. Hij wilde, gezien de unieke opzet
van het projekt t.b.v. de zwaar lichamelijke
gehandicapten, de kwestie positief benade-
ren en deelde mee de door d'66 ingedien-
de motie van afkeuring van het beleid van
Nieuw Unicum niet te zullen steunen.
Na re- en duplieken, waarin het stichtings-
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bestuur het opnieuw moest ontgelden, werd
de inmiddels in een amendement omgezette
motie Ten Brink, met 31 tegen 25 stemmen
verworpen. De Statenleden vonden dat tij-
dens de diskussie duidelijk was gebleken
hoe men over het beleid van het bestuur
van Nieuw Unicum dacht. Zij vonden een
motie van afkeuring daarom overbodig.
Het voorstel van het kollege van GS de ge-
vraagde borgtocht te verlenen werd tenslot-
te goedgekeurd. Ook de Staten waren van
mening dat men de gevraagde garantie niet
kon weigeren, gezien de belangen die hier
voor de verpleegden op het spel staan. Zij
stemden in met de door gedeputeerden in-
gestelde begeleidingskommissie, welke kon-
trole zal uitoefenen op kapitaalsuitgaven bo-
ven de ƒ 50.000 voor de bouw van het cen-
trum. De Statenleden zagen in deze kom-
missie een waarborg voor de bewaking van
de aanvullende investeringen in het projekt
van de stichting.
Nieuw Unicum kan dus voortgaan met
de financiering van de afbouw van het een-
trum, maar niet zonder toezicht van de
provinciale overheid.

GETUIGSCHRIFT
VOOR KURSISTEN
BEJAARDENHULP
De door Gezinszorg Heemstede e.o. in het
Gemeenschapshuis georganiseerde kursus
voor helpsters bij bejaarden is dezer da-
gen afgesloten met het uitreiken van de ge-
tuigschriften. De uitreiking aan de twintig
kursisten, werkzaam bij de afd. gezinszorg
van Onderling Hulpbetoon, werd verricht
door de echtgenote van burgemeester Na-
wijn, mevr. Nawijn-Hamburger.
De volgende dames ontvingen het- getuig-
schrift:
A. J. v.d. Berg-v. Kleef, B. M. Blyijs-Kok.
M. v.d. Bos-v. Buuren, M. J. Coops-Pijn-
acker, G. Nijkamp-v. Herwijnen, C. Hame-
link-v. Baaien, H. Hoogendijk-van Duivenbo-
den, H. M. Kist-Seders, G. de Kluijver-Rui-
ter, A. A. Knuvelder-Spitters, H. S. van Ko-
ningsveld-de Bie, J.. Koning, L. Logmans-v.
Duivenboden, A. M. Mesman-Heiligers, A.
O. D. Rikkert-Koel, L. Sanders-Schaap, A.
M. Slagboom-v. Leeuwen, G. L. Versteege-
v. Huffelen, L. A. van Vliet-Goebet en A.
Wester-van Leeuwen.
De lessen in o.m. omgang en voeding van
bejaarden, praktische wenken voor hulp
aan zieken, de taak van de gezinshelpster
en de pastorale zorg aan bejaarden werden
verzorgd door mevr. Bruins Slot-Chardon,
de arts P. Flieringa, pastoor Cleaphas, de
heer Van Eijk en vele anderen. De kursus
werd gehouden in de maanden maart, april
en mei.
Nadere inlichtingen over het werk van de
gezinszorg, zowel bij jonge gezinnen als be-
jaarden worden verstrekt door mej. S.
Heemsbergen, Burg. Engelbertsstraat 18,
telefoon 2315.

strandschap zandvoort
heeft geen boodschap
aan jeugdtoeristen

cbs verwacht geboortegolfje
tussen nu en 1975
Hoewel het aantal geboorten in ons land
sinds 1965 snel gedaald is. moet voor de
eerstkomende jaren toch weer rekening wor-
den gehouden met een vrij aanzienlijke stij-
ging. Niettemin zal de totale.bevolking van
ons land tegen het eind van deze eeuw bij-
na een miljoen .mensen minder omvatten dan
tot voor kort werd aangenomen.
Dat is de konklusle uit nieuwe cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De voornaamste reden waarom de voorlopi-
ge stijging van het geboortepeil en de rela-
tieve daling van de totale bevolking niet
met elkaar in strijd zijn ligt in het feit dat
het groter aantal geboorten, dat nu te ver-
wachten is, een gevolg is van een gehoor-
te-uitstel, waartoe veel mensen in 1965 be-
sloten hebben. Deze uitgestelde geboorten
komen nu 'aan de markt', maar daarna
treedt weer een zekere stabilisatie van de
geboorten op en wel op een peil dat nog
iets lager ligt dan we sinds 1965 gewend
waren.
In dat jaar was voor het eerst van een mas-
saal geboorte-uitstel sprake. Er werden
toen 13.622 kinderen minder geboren dan
het CBS aan het begin van dat jaar ver-
wacht had. De daaropvolgende jaren werd
de breuk in het normale geboortepatroon
nog duidelijker. In 1966 werden 25.100 kin-
deren minder geboren, in 1967 33.138 kin-
deren minder en in 1968 niet minder dan
42.970 kinderen minder geboren, waardoor
het geboortecijfer dat laatste jaar 18 pet.
beneden de prognoses bleef.
Na deze onvermoede ontwikkeling korrigeer-
de het CBS in 1967 zijn verwachtingen. Nu
werd terdege rekening gehouden met 'de
nieuwe moraal' aangaande seks en geboor-
tenregeling. Belangrijkste konsekwentie was
dat voor het eind van de eeuw een sterk
verminderde bevolkingstoeneming werd voor-
zien. In plaats van de 20.1 miljoen volgens
prognoses van 1965, kwam men tot 17.9
miljoen.
Uit de 'bevolkingsprognose voor Nederland
1970-2000', welke dezer dagen verschijnt,
blijkt nu evenwel dat in de bijstelling van
1967 onvoldoende rekening is gehouden
met een drietal faktoren, die de eerstko-
mende jaren het geboortepeil weer iets om-
hoog zullen brengen. Geboortenregeling
blijkt minder tot geboortebeperking te leiden
dan verwacht was, maar meer tot uitstel
van de eerste geboorte. Het aantal huwen-
de vrouwen stijgt met zoveel méér dat de
prognose voor 1969 met 9 pet. werd over-
schreden. Bovendien wordt er op jeugdiger
leeftijd getrouwd.
De cijfers omtrent de nu te verwachten ge-
boortentoeneming zien er volgens het CBS
per 1 januari 1970 als volgt uit:
1970: 239.000 geboorten, '3900 meer dan in
1967 verwacht werd;
1975: 268.100 geboorten (12.600 meer);
1980: 274.600 geboorten (2800 meer).
Een vrij abrubte toeneming tot 1975 dus
en daarna weer een geleidelijke daling.
Voor 1985 voorziet het CBS een verminde-
ring ten opzichte van de prognoses uit 1967
en wel met 12.300. Voor 1999 zou die da-
ling zelfs 36.400 geboorten minder opleve-
ren.
Op grond van deze prognoses zal ons land
in het jaar 2000 nogmaals 800.000 mensen
minder herbergen. Het komt dan op een be-
volkingstotaal van 17.1 miljosn.
Het sterftecijfer, dat van het geboortecijfer
wordt afgetrokken om de natuurlijke groei
van de bevolking te bepalen, ondergaat in
de komende tien jaar eveneens enige wijzi-
ging, aldus verwacht het CBS. Kanker,
hart- en vaatziekent en ongelukken blijven
in die tijd de drie 'grote doders'. Met na-
me de mannen zullen er nog meer dan tot
nu toe door getroffen worden. De gemiddel-
de levensduur van de man gaat daardoor

een vol jaar achteruit en wel van 70,6 jaar
in 1970 tot 69,5 jaar in 1980. De vrouw
zal daarentegen nog iets ouder worden.
Haar gemiddelde levensverwachting stijgt
van 76,3 jaar in 1970 tot 76,6 in 1980.
Voorlopig zal de totale bevolking van ons
land een stuk hoger liggen dan deze bere-
keningen van de natuurlijke groei aangeven,
met name door He grote aantallen gastar-
beiders. Het CBS ^voegt aan zijn cijfers
daarom een zeer bemerkte prognose toe met
betrekking tot de in- en uitgaande gastar-
beiders. Voor 1971 komt het daarbij op
28.300 immigranten en 9.500 emigranten,
hetgeen een netto toevloed van 18.800 per-
sonen betekent. Voor de drie volgende ja-
ren — verder dan 1975 loopt de prognose
niet — komt het CBS tot ongeveer gelijke
waarden. Op die manier neemt de totale
nederlandse bevolking tussen 1970 (waarin
zich netto 23.200 gastarbeiders hier vestig-
den) en 1975 met ongeveer 100.000 per-
sonen ekstra toe.

Het verzoek van de jongerengroep Logos
en Release Haarlem aan het Strandschap
Zandvoort om financiële steun te verlenen
aan het scheppen van een opvangcentrum
voor jeugdtoeristen is door het schap voor
kennisgeving aangenomen. Het bestuur, dat
gistermorgen vergaderde In het gemeente-
huis van Zandvoort, was bij monde van zijn
voorzitter, burgemeester A. Nawijn, van me-
nlng dat het strandschap met deze zaak
hoegenaamd geen bemoeienis heeft.

De gedelegeerde van de zandvoortse ge-
meenteraad in het strandschap, de heer J.
Attema, stelde het zo mogelijk nog scher-
per. Hij was van oordeel dat er over het
verzoek van Logos en Release in het geheel
niet te praten viel. Voor deze gedelegeerde
is Logos nog steeds een onbekende groep.
Wie vormen het bestuur en wie dragen
verantwoordelijkheid voor de aktiviteiten?,
vroeg de heer Attema zich af. Wij verspil-
len onze kostbare tijd maar aan een niet
te identificeren organisatie, vond hij'.
(Gisteravond waren Logos en Release op
uitnodiging van de kommissie van sociale
zaken aanwezig bij een bespreking van de-
ze kommissie over het opvangcentrum voor
jeugdtoeristen — red. Zvt. Crt.)
Voorzitter Nawijn konstateerde een 'hard-
nekkig misverstand' bij Logos en Release.
Zij gaan er vanuit dat Ke^ slapen in de
openlucht vóór het door<det.gemeenteraad
aangenomen slaapverbod söojf*de openbare
weg wél was toegestaan." W1aar*dat is na-
tuurlijk onjuist, vervolgde spreker, de open-
bare weg is nooit voor het slapen bestemd

het leven
dit nodig

Bar - Bodega

KERKSTRAAT 10 ZANDVOORT.

Gezellige sfeer, waar HANS KNOL

iedere dag voor U aan de vleugel

speelt.

strandhotel opnieuw in gebruik?
De eigenaar van het Strandhotel aan de
zuid-boulevard, de heer M. Caransa, laat de
mogelijkheid onderzoeken het hotel opnieuw
in bedrijf te nemen.
Vorig jaar ging het hotel dicht vanwege de
geringe bezettingsgraad in de maanden bul-
ten het zomerseizoen. De laatste tijd deden
geruchten de ronde dat het hotel deze zo-
mer opnieuw zou worden geëksploiteerd of
zou worden gebruikt als dependance van
een partikulier bejaardenpension in Zand-
voort.

Om een goede bezuttingsgraad te halen
overweegt Caransa het hotel niet voor parti-
kulieren open te stellen, maar te verhuren
aan bedrijven voor het onderbrengen van
verlofgangers van buitenlandse vestigingen.
Ook denkt de hoteleigenaar aan verhuur van
appartementen. De mogelijkheden worden
momenteel onderzocht en men is in onder-
handeling met verschillende gegadigden.
Het hotel, dat eind 1963 werd geopend,
kent een korte, maar bewogen geschiedenis.
Bij de opening droeg het de naam van Bad-
hotel. De eigenaren Heineken en Caransa
verpachtten het indertijd aan de exploitatie-
maatschappij Pasco van het gemeenteraads-
lid J. J. Pas. Pasco werd vier jaar later,
in april 1967, opgeheven verklaard. Het ho-
tel werd onder de naam Strandhotel voort-
gezet door de exploitatiemaatschappij Ali-
cante van Heineken en Caransa. Het perso-
neel werd overgenomen, de heer Pas werd
ontslagen als direkteur.

a.s. dinsdag
géén krant
In verband met tweede Pink-
sterdag, a.s. maandag 31 mei,
komt het dinsdagnummer van
de krant te vervallen.
't Eerstvolgende nummer ver-
schijnt op vrijdag 4 juni a.s.

Weer open ?
Polarold-foto A. Bakeis

Geruchtmakend in de geschiedenis van het
hotel was de affaire rond het behendig-
heidsspel 'Saturne', als roulette gespeeld
en uit België afkomstig. Na enige maanden
greep de haarlemse rechtbank in, omdat dit
spel als een bij de wet verboden hazard-
spel moest worden aangemerkt, hetgeen tot
in hoogste instantie werd bekrachtigd.
Eén van beide, eksploitatiepartners, Heine-
ken, trok zich uit de exploitatiemaatschap-
pij Alicante terug, omdat voor het hotel
juist in de wintermaanden de honderd bed-
den een te grote verliespost betekende en
een gezonde eksploitatie onmogelijk maak-
ten. De sluiting werd oktober 1970 een feit.
Het hotel telt naast een grondbebouwing
drie verdiepingen, waar ook de kamers zijn
gesitueerd. De daarboven liggende vijf eta-
ges bestaan uit koopapartementen.
WATERSTANDEN

H.W. L.W.
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

1 juni
2 juni
3 juni

05.57
06.44
07.28
08.20
09.16
10.16
11.18

00.25
01.12
01.56
03.06
15.44
16.44
17.46

H.W.
18.25
19.10
19.55
20.48
21.47
22.45

geweest. Het slaapverbod is in
geroepen om in gevallen waarin
is te kunnen optreden.
De heer Nawijn vond het merkwaardig dat
men voor de openluchtslapers aan 't strand
een opvangcentrum wenst, indien de weers-
omstandigheden een verblijf aan het strand
niet toelaten. 'Als het slecht weer is, dan
ga je toch gewoon naar huis', aldus de
voorzitter. Hij deelde mee dat de kommis-
sie van sociale zaken ver gevorderd was
met haar oriëntatie inzake een slaapgele-
genheid voor jeugdtoeristen en dat er bin-
nenkort een voorstel over deze aangelegen-
heid aan de raad kon worden verwacht.
De rekening voor dit jaar en de begroting
voor '72 werden na enkele detailvragen zon-
der hoofdelijke stemming goedgekeurd,
waarna de rondvraag volgde.
Dr. Kedde, vertegenwoordiger van het mi-
nisterie voor de volksgezondheid, informeer-
de naar de stand van zaken m.b.t. de zee-
en strandvervuiling in Zandvoort aan het be-
gin van het seizoen. Uit sommige badplaat-
sen hadden hem verontrustende berichten
bereikt.
Wethouder K. C. van der Mije, vertegen-
woordiger van het gemeentebestuur in het
schap, had veertien dagen geleden een ge-
val van 'ergerlijke vervuiling' van het kust-
water gekonstateerd. Maar dankzij de
krachtige zuid-westenwind behoorde het
leed al weer tot het verleden.
Volgens dr. Kedde was de roodachtige sub-
stantie die langs de kust op diverse plaat-
sen was waargenomen het gevolg van op-
leving van biologisch leven in de Noordzee.
Een dergelijk verschijnsel heeft zich volgens
hem ook in de Wadden voorgedaan. Voor-
zitter Nawijn meende dat de situatie met
betrekking tot de verontreiniging 'niet on-
gunstig afstak bij voorgaande seizoenen'.
Maar het zijn slechts subjektieve indrukken,
zei spreker, objektief is het moeilijk te be-
palen.
Het gemeentebestuur is van plan het miljeu-
verontreinigingsprobleem aan te pakken,
vervolgde de heer Nawijn. Hij opperde de
mogelijkheid dat het strandschap zou deel-
nemen aan de salariëring van een door de
gemeente aan te stellen miljeukontroleur.
Deze funktionaris zou gedurende de zomer-
maanden aan het strand en in de duinen
preventief moeten optreden tegen bezoekers
dié afval wegwerpen, etc. Beslist geen bon-
netjesuitdeler, zei spreker, maar een funk-
tionaris die de mensen attent maakt op de
door hen veroorzaakte verontreiniging.
De leden van het strandschap zagen er wel
iets in, maar zij vonden het een taak van de
gemeente Zandvoort deze figuur te honore-
ren. Er ontspon zich aan het eind van de
bijeenkomst nog een gedachtenwisseling
over de ambtelijke bevoegdheden van de
miljeukontroleur, welke werd afgesloten met
de mededeling van voorzitter Nawijn: 'dat
dit allemaal nader bezien en geregeld zou
kunnen worden'.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

(I GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

ZILVEREN
AMBTSJUBILEUM
De heer A. J. van der Reijden viert a.s.
dinsdag 1 juni zijn 25-jarig dienstjubileum
als ambtenaar bij de zandvoortse gemeente-
bedrijven.
Op 27 april j.l. was hij 40 jaar in overheids-
dienst. De jubilaris begon zijn ambtelijke
loopbaan bij het gas en elektriciteitsbedrijf
van de gemeente Leiden en trad op 1 juni
1946 als fitter in dienst bij de gemeentebe-
drijven van de badplaats. Door zijn vakbe-
kwaamheid en akurate wijze van werken be-
reikte hij zijn huidige funktie van technisch
ambtenaar. De heer Van der Reijden, die
zich in zijn vrije tijd verdienstelijk heeft ge-
maakt op sociaal en kultureel terrein, zal
a.s. dinsdag van 4.00-5.30 uur worden ge-
huldigd tijdens een receptie in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat.

L.W.
12.53
13.38
14.23
15.16
04.15
05.13
06.28

JlicUe&od
Het zwembad is weer

geopend
NEEM NU EEN ABONNEMENT!
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inkster
oh us
Dame Blanche of
Aardbeien Melba

l liter

gesneden

ROOM BOTER

<•' 'A^V-.'I v>rTrr' '"' ~' "*% %
met spijs en veel krenten »3I D / O Q fclj

. ,. ̂  w " , , , w ^"-' '>>^i^^feiirV^^^lsvs;'^i

Oh Zoute Pin«amH|ligÜi
Ch Amandelkbeken dólistl
Israëlmix melange van fijne dropsen toffees Z9ik 500 gram 1.

ontilla

500 gram

SPECIALE AANBIEDING

THREE DIAMONDS

f l

HELE, DUBBELE . ^4 f

SpGi'ziöboüea lid
-, extra kwaliteit 1/1 blikJr£7" •• 0

'Ml BDPi

1/1 blik

* In de SuperMarts \
met een gebakafdeling

Pinkster-
taart

PINGO

^ blikjes

Babat Oploskof fie
nu

pot 200 gram H U

Instant Sompleta
' Plantaardiöe vervanger><*." > * . ^ * * - ^OUT1

voor koffiemeik potje 100 gram rSW

fles 0.70 liter

500 gram

Rosbief/Contrefilet
500

Schouderfilet-

Halve Haantjes
•• , " „. „ , '. ...» k̂ t*£

Vlaaivulling
KERSEN 1/1 blik

oh PILS
Nu in handig
draagkarton '

Vruchtenbodems 7]
wHAUST '' pak6stuksJ86' 9*

kwaliteitsklasse I

500 gram
\~:•>••~ ^ ,.,:

iXft. J. ̂  ̂ w % .̂ A

II Bij aankoop van 1 liter
PINARD In blocpak,

jla 2.40 rood, wit of rosó

{̂ \ EEN FRANSE

Wijnkan
voor

Malse Sla
kwaliteitsklasse i per krop

; ita»-S—7 \"*r-^" * - >x'̂ ""(ft J ƒ v1U*S*if
kwaliteitsklasse I fe /2 fillO

Prijzen gelden t/m zaterdag 29 mei
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PetitBoursin!; u 3o r88
Mosselen inplk9-saus

RÉGlAS. .. blikje120g j9# / «f
iitrlOS

zoetzuur............V. 3/4- pot ,/«• JU ,

Oh ÜOQSt ovaad.. ̂ 2 pakten k 09
IMïlïfï"flfllrttsïrïassrnaaken chocolade myr QO
Jt 11115 VdjKU ......-.doos 13stuks Jl. |7O

Fritesticks
NATUREL /£-~ CA ~ PAPRIKA' . „~ C t
| zakje 85 gram «o W V zakje 85 gram ̂ -QÖzakje 85 gram

. m':-

Inalle'SuperMarts__Vapona strip
V i-

Strandseta-deiigjl50
~ ' ' ' -W» -

2:
. ir.!:- &

matras-én^jal

'dennen, lavendel
of appeTbJoesenv.. r.;-~~^;1.'.... Jifles 1 liter

Schuimbad

^ In de meeste SuperMarts ~~~l V
Klëütêrracket met shuttle ---vit -125
plastic met veerkrachtige bespanning ; ••.~*•
Jeade boules M 025,
8 ballpjroenZ cjoelballetjes, meetschulljo en spelregels 1(. •„ * «l •. r
-Tuin-kroRetspel -- ' ~ ,-, ?-t **> 050
met 2 slagvaste-hamere,2 ballen en 6 poortjes v»
Speelvijver r. u. ,< . ,\ eso
voorTieel jveèl waterpret.. r. 3 ringen 100 Cnv.0 U •

Hippe Go-go-boöt ^ "•--•*• '•* ~ - ;i •• X j-*
In grillige Mêiurcombmatie 1 meter lang i•

Zeilboot 4- - 3----*-1- -~•=•~•" K • -"- 17S

,.-~.,,•>, ,.., ...v„ ;,..... ••

Emmerset f - .. \ ;-|50
'.met zeef je, schepje, vormpjes, eendjes en zeilboot] a l •

tMëtaïeri kïnderSChep met'-omgebogen rand. ?>|25
rvoo"rkorotbeschadlgingean de blote Kleutervoetjes''-.;...." l • ;

^Gieter T.., *^j.- ^ f -..x, '
•met decor

Prijzen gelden t/m zaterdag 29 mei A A

swinging city
rustig in
avonduren
en weekeinden

.1 •

De' City of London Is maar 'niet een stuk
binnenstad, zoals wij spreken van 'Amster-

. dam tussen de grachten'. Het Is een volko-
men zelfstandige gemeente In het hart van
de metropool, met een Lord Mayor als bur-
gemeester, met eeuwenoude', gebruiken en
privilegiën.
En tegelijk bergt deze City tal .van Instel-
llngen en ondernemingen, die Londen 'ma-
ken tot een centrum van de wereldhandel.

Wanneer men op een werkdag zich moei-
zaam een weg heeft gebaand door de druk-
ke straten van de City, vertrouwt men >zijn
ogen niet, wanneer men daar 's avonds ,of
tijdens -het- weekeinde doorwandelt. -Men
kan dan gerust op de middenweg lopen.
Het is er uitgestorven. Zelfs de bussen rij-
den er niet meer door. De winkels, de kan-
toren, de restaurants zijn gesloten.
Dan heeft men de tijd-om dit-stadsdeel
eens rustig te.bekijken, kenbaar aan het'wa-
pen van Londen boven de' straatnaambor-
den en aan zijn eigen politie, de City Po-
lice, die zich nog wel een beetje verheven
voelt boven de Metropolitan Police.
Wanneer men spreekt van burgemeester en
gemeenteraad, moet men de alledaagse be-
tekenis die wij daaraan toekennen maar ver-
geten. De Lord Mayor die zijn ambt voor
een jaar bekleedt, is een man van groot ge-
wicht en hij moet eerst allerlei andere
ambten-hebben bekleed, vóór hij tot" dit
ambt word,t gekozen. De-koningin moet "die
benoeming' dan nog b'ekrachtigen. - ". • •\ <
Eenmaal per-jaar rijdt hij'door, de straten
in de^göuden. koets, geflankeerd-"door4Hellë-
baardiersr-iJtiét'' fanfares „welkom ..geheten
dooride^staatstrompetters - in hun scharla-
ken frakken:'
De rest van het jaar kan men hem soms
ontwaren in zijn fraaie zwartglanzende Rolls
Rpyce, met het wapen en de vlag van de
City en het simpele nummerbord LMO
(Lord Mayors Office).
Het bestuur van de City wordt gevormd
door een raad uit 'freemen' (vrije burgers)
van de City en uit de gilden, aan wier be-
staan men door de beroemde Guildhall (Gil-
dehuis) herinnerd wordt. In de grote zaal
van de Guildhall zijn luisterrijke banketten
gehouden, waaraan geweldige schilderijen
nog herinneren.
Daar fungeren ook de andere hoogwaardig-
heidsbekleders, de Omroeper (Common
Cryer), de Zwaarddrager en de Bode (ser-'.
jeant at Arms) zeer eervolle en zeer be- •
geerde funkties, waarvan de dragers zich
bij plechtige gelegenheden hullen in histo-
rische gewaden.
Wanneer de oude Lord Mayor zijn funktie
aan zijn opvolger overdraagt, geschiedt dit
in stilte (The Silent Change), een aanbe-
velenswaardig gebruik voor vele andere
plechtigheden!
In deze City is" de miljardenhandel -aan de
gang, wordt recht gesproken, daar is de"
beroemde rechtbank Old Bailey en de
Beurs, de verzekeringsmaatschappij Lloyds,
die alles verzekert, de Bank of England
(bijgenaamd 'de oude dame van Thread-
needie Street'), maar ook de roemruchte
Tower, het Mansion House waar de Lord
Mayor zetelt en last but not least de —
lelijk afbrokkelende — St.'Pauls Cathedral.
Wanneer de Koningin dit stadsdeel betreedt,
wordt ze bij de gemeentegrens opgewacht
door de Lord Mayor en wordt het zwaard
van de City met het gevest naar haar toe-
gekeerd, ten bewijs, dat ze in vrede ont-
vangen wordt. Niet altijd was hej-kpek en
ei tussen City en vorst, daarvan getuigt o.a.
een scherpe toespraak van een tier Lords
Mayor tot George IV. Het standbeeld van
die burgemeester plus de toespraak zijn in
de Guildhall nog te zien!
Maar op de grens van deze City, nog bin-
nen haar landpalen, verrijst het ultramoder-
ne geboüwenkompleks de Barbican, sym-
bool van een nieuwe tijd, met. wolkenkrab-
bers naast de resten van de 'oude stads-
muur. . ;..

GESLAAGDE -
VOLLEYBAL-VETERANEN-
KAMPIOENSCHAPPEN .
Uit alle delen van het land waren j.l.. zater-
dag 300 'veteranen-volleyballers (dames bo-
ven 30 .jaar, heren boven 35 ^aar) naar de
zandvoortse sporthal gekomen, om deel te
nemen aan de 1e Natipnale Kampioenschap-
pen. - ^ */->« ;
'Op -verzoek'van de Ned. Volleybal-Bond
".organiseerde de 'Sporting Club'Zandvoort'
dit titel-toernooi, waaraan in totaal 26
teams deelnamen. Helt werd een bijzonder

"gezellig evenement, waarbij yele prominen-
ten van vroeger elkaar vaak na vele jaren
terugzagen en waarbij veelal hoogstaand
volleybal werd gedemonstreerd.
Door het grote aantal teams moest 's mor-
gens ook gebruik' worden gemaakt van
sportschool Buchel.-Door de vlotte organi-...

i 50 wedstrijdy.rjjlsalie was het aantal .van ..
's avonds om 6 uur afgewerkt, j, . i;! l
Behalve een aantal deelnemers en deel- .
neemsters van om en nabij d e o O jaar, ver-
dient ook de arbitrage van de 71-jarige
scheidsrechter 'ome Kees' v. Houten (die
overigens al 45 zomers op het zandvoortse
strand kampeert!), speciale vermelding. Hij
nam zeker 10 wedstrijden op deskundige
wijze voor zijn .rekening. .? ~'
Na spannende wedstrijden kwamen„de.pou-
le-winnaars uit dé bus en de daarna volgen-
de wedstrijdërT^.stönden ongetwijfeld op

;,hoofdklasse-mvéau." '<•"~.„
• De einduitslag '.werd^tenslotte:
..pamés: • v'-'-" f '" •
'1. (Kampioen* vart^ Nederland).,Haag '68,
Den Haag; 2. Boemerang, Amsterdam; 3.
EAVV, Arnhem. • - [•
Heren: - ^ .- .
1. (Kampioen van: Nederland} EAVV, Arn;-,
hem; 2. Haag '68,"Den-'Haag; 3.*'SMH, Am-"
sterdam.
In zijn slotwoord sprak voorzitter v.d. Nulft
terecht van een 'sociale happening', waarna
de prijzen werden uitgereikt door de heer
K. C. van der Mije, wethouder van sportza-
ken, die zijn kernachtige speech besloot
met een woord van waardering voor het
;nitiatief en de organisatie van 'Sporting
Club Zandvoort'.

FAMILIEBERICHTEN

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

P. A. H. WIJNANDS • ,
tandarts

AFWEZIG van 31 mei t.e.m.
11 juni. ,,
Dringende spoedgevallen:
'tandarts Arkenbout, telefoon
3026, Hilarides, tel. 2160,
Engel, tel. 023-243060 en
Koetsier, tel. 023-285351.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, irkdiv. kleuren, S^jr.,.
garantie*'ô"p het binnenwerk.-
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595.-; of \xf 150,- en '
10 x ƒ 4$,95. . ••

„PARIAN',.Amsterdam. teU-'"-
\Q 20

Op 24 mei is in volle vrede van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder en oma

ALIDA GEERTRUIDA ZWEMMER-KOPER
op de leeftijd van 64 jaar.

J. ZWEMMER
l' '•• KINDEREN EN KLEINKINDEREN

"•Zandvoort, 28 mei 1971
j; Burg. Engelbertsstraat 26 t

\ - De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor één goede .huwelijks-
of kinderreportage- .?-* ,• ••

, ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.,

Parketvloeren '
Incl. ondervloer en leggen,
reeds w,a,,./ 23,50 per m2.

> v.dl VOORT, ZwaNICO
?J

Zwanen-
burgerdijk' 422, ̂ 'Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.,

Te koop aang.: damesfiets
met terugtraprem, Gazelle,
7 150,-,'i.g.a.ri. - i l ., , . . . .
gen na 7 uur. Tel. 240544,
Zandv.laan 307, Bentveld. <
Mej. Leygraaf. ,1

'WOONHUIZEN
.--te koop'; aangeboden: *--*w,

Gged otiderhJÊw^onhuis mét
soltsterrain. ontruimd" te
aanvaarden.
CONST. HUYGENSSTR.
Gr. woonhuis, voorzien van
c.v., div. betimmeringen.
Luxe keuken. Ontruimd te
aanvaarden. *
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66,, tel. 2715.

Te koop: 2 kaantjes erejtri-
bune Ajax—Panitlnaikos in
Londen, incl. vliegreis.
/225,-Mper stuk. Halte-
straat

Te koop $angeb.: Candy
wasautomdaVj ƒ 125,-; Phi-
lips t.v,-met,radiö (komb.),
ƒ 50,-; Telefuhkeri platenwis-
selaar, ƒ 35,-, als nieuw.
Zeestraat 37, tel. 4590.

B.z.a.: nette. dame, die ge-
negen is ', 's morgens en
's avonds^teg. kost en inwo-
ning'te assisteren. Br. ond.
nr. '3703 bur; Zandv. 'Crt.
of tel. 05420-22549 en 020-
71B309. '' .

Te koop gevr.:.beleggings-
huls. Kostverlorenstraat 1 13
Telefoon 4479.

AVONDVIERDAAGSE

VAN 8 TtE.M. 11 JUNI
De traditionele avondvierdaagse voor Haar-
lem-en .omstreken vindt dit jaar plaats van
8 te,m.!' 11 juni a.s. en zal worden georga-
niseerd dóór de -wandelsportverenigingen
JartK Passtoors, de Haarlemse Katholieke
Vereniging -voor. het Gezin en 'Eendracht
Maakt Macht' uit Heemstede. De start op
8, 9 en 10 juni vindt plaats vanuit het Men-
delkollege, Pim Mulierlaan, Haarlem-noord,

'gebojiW Domi, Zandvoorterpad, Overveen
en Sportterrein, Wilinklaan, Bennebroek. Op
j Is juni, de vierde en laatste avondwande-
ling, .starten" alle deelnemers van de drie
rayons vanuit de Stadsdoelen, Botermarkt,
Haarlem. De starttijden zijn vastgesteld van
17.30 uur tot 19.00 uur. Op 11 juni vindt

.de start plaats van 18.30 tot 19,00 uur.
De avondvierdaagse eindigt op dé Grote
Markt in Haarlem. De wandelaars zullen op
hun route vanaf de Tempelierstraat tot aan

.de finish||,worden begeleid door.de Haar-
" lemse Harmoniekapel, de PTT drumband, de

drumband Noorder Vreugd-Dartele jeugd en
^drumband DSV. , •
•/-Deelname aan de avondvierdaagse is open-
? gesteld voor iedereen/ zowel individueel alè
Tin groepsverband. , -r,
,'.De afstanden bedragen voor deelnemers van
""8 f.e.fn.V13 jaar: 4..̂ , 10, km en in de leef-
', tijd van 17 t.e.m. 49"Jaar in totaal 65 km,

dat wil zeggen 3 x T7 km en 1 x 14 km.
Deelnemers van 14 t.e.m. 16 jaar en boven
49 jaar kunnen naar keuze de afstand van
in totaal 40 km of 65 km wandelen. Het
inschrijfgeld bedraagt f 1,65 per persoon,
bij inschrijving tot 29 mei a.s. Na deze da-
turn bedraagt het inschrijfgeld / 1,90.
Ook aan de start kan worden ingeschreven.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wen-
den tot: H. van Oorschot, Gen. Spoorlaan
33, Aerdenhout tel. 241927, W. de Ridder,
p/a Prinsen Bolwerk 1, Haarlem, telefoon

!! 320981 (alleen tijdens kantooruren) en me-
vrouw A. van Wonderen, Talmastraat 37,

• Heemstede, tel. 281559.

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven
en deelneming met het overlijden van mijn
innig geliefde man en onze lieve broer, zwa-
ger en oom

PANCRATIUS BAKKENHOVEN
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
C. M. Bakkenhoven-Zonneveld

Zandvoort, mei 1971
Koningstraat 45

r
l - ^ J. MOLL

— "*"' en
D. MOLL-KEUR

willen met dankbaarheid gedenken,
dat zij 25 jaar geleden in het huwe-
lijk zijn getreden.
Zaterdag 29 mei 1971 van 15.00 tot
16-30 uur zal er gelegenheid zijn om
te' feliciteren.

Zandvoprt, Potgieterstraat 31

geef steun aan open-
heid dus steun aan
d'66; schrijf of bel
Zandv.laan 66/3347

^%

Makelaarskantoor COSTER
vraagt voor enkele dagen
per week administratieve
medewerkster.
Burg. Engelbertsstraat 11;
telefoon 5531.

Halve flat aangeb. voor juni;
voor juli en-aüg. een grote
2 a 3 pers. zit-slp.k. gele-
gen aan zee. Te bevr. tel.
na 18 uur of voor 13 uur,

;tel. 4801. ''• -

Huis te koop gevr. bewoond
•of vrij te aariv., omg. Zahdv.
Br. ond. nr.''3702 bureau
Zandv. Courant. ]i^"'

Werkster gevr., 2 uur p.w.,
's avonds van 6 tot 8 uur.
Br. ond. nr. 3701 bureau
Zandv. Courant.

Gevr.: meisje,'-± 18 jaa'r, ;'
ƒ 100.- p.w. ' • '
Textiel, Kerkstr.;» 10, Zandv.

Te koop: nwe kruiwagens, ij
inh. 80 Itr. met luchtband- ;:
wiel en pp kogellagers, Ie-
vertijd uit voorraad. « :
TOM LOOS, v.',L'ennepweg
38/3, tel. 499,6;; , .

Grote garage te .huur. Kost- '
verlorenstraat. Tel. 2660.

'Damesfiets te koop gevr.,
ƒ25,-. Telefoon 2271.

Engelse blauwe parkiet is
bij ons weggevlogen. Hob-
bemastraat 8.
Te koop aangeb.: VW 1300
Sportomatic,-i.z.g.st. ,met
access., 30.000 km.,"snelle
wagen, eind'-l969. Keufings- "A
papieren aanw. Tel. 35267
Te koop: oude, jmaar{ nog
goede OpeliKaptein^tegeh
e.a.b. Westerparkstr. 3.
Party Hot-pants, wit Terlen-
ka, mt. 36-42 a ƒ 8,90,
voordelige aanb. kinderkle-
ding, nieuw, O tot ± 6 jaar.
Piet Leffertsstraat 32.
Metselaar kan weer repera-
ties aannemen en kleine ver-
bouwingen. Vrijbl. prijsopg.
Tel. 023-326462.
Jong bruin-rood gestreept
poesje (schud met kopje),
weggelopen. Ter. bez. Paap,
Burg. v. Alphenstraat 26.

&JUBILEUMKONSERT
'DOOR HET

ZANDV. CHR. KINDERKOOR
Op vrijdagavond 4 juni a.s. zal het Zand-
voorts Christelijk Kinderkoor o.l.v. Pieter
de Jong een jubileumkonsert geven ter ge-
legenheid van het 15-jarig bestaan.
Het Zandvoorts Christelijk Kinderkoor werd
opgericht in 1956. Dirigent was toen de hr.
B. Bijlevelt. Al vrij spoedig na de oprich-
ting zong het jonge koor met veel sukses
in kerkdiensten. Binnen enkele jaren werd
het Zandvoorts Christelijk Kinderkoor een
begrip: de jongelui gaven konserten voor
militairen en bejaarden, zongen in kerkdien-
sten en bij dodenherdenkingen; het koor
trad enkele malen op voor de radio en
maakte enkele grammofoonplaten. Vele
zandvoorters kennen ongetwijfeld het tra-
ditionele kerstkonsert. :i
Op uitnodiging' van het bestuur, waarin de
dames Van Vliet, De Hoop en De Pater
reeds vanaf de oprichting zitting hebben,
zongen in Zandvoo.rt vele bekende solisten,
o.a. Lea de Boer en Marie-Cecile Moerdijk.
Voor het konsert van vrijdag 4 juni zijn als
solisten uitgenodigd het duo Saskia en
Serge, bekend van1'radio en televisie.

ij.. In de afgelopen vijftien jaar is er enkele
malen van dirigent-.gewisseld. Onder meer
hebben Chris Castel en Geert J. Moed de

'. leiding van het-koor gehad. Sinds 1967
wordt dit gedaan door- Pieter de Jong, een
man die voor^dit moeilijke werk bijzonder

- geschikt'is. Eveneens vanaf 1967 heeft het
' koor een vaste :befleleider in 'de pianist-or-

•' .ganist Teke Bijlsrna.'
Het feestkonsert'*op vrijdag 4 juni zal
plaatsvinden in de gereformeerde kerk aan
de Julianaweg. Aanvang 20.00'uur. ;i
Onmiddellijk na deze feestavond zullen1' de
repetities weer verder gaan. Iedereen tus-

.sen 8 en 14 jaar kan zicrTals"lid aanmel-
i den. In de loop van dit,jaar zullen er nog

enkele festiviteiten plaatsvinden ter gelegen-
heid van het jubileum.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

'C - r
DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

•*» APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

s

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 29 en zondag 30 mei:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791

Maandag 31 mei, tweede pinksterdag:
Zr. S. Molenaar-de Wilde, Van Lennep-
weg 93rd, tel. 2720.

APOTHEEK:
29mei — 4 juni:

APOTHEEK LOUIS DAVIDSSTRAAT

_ PREDIKBEURTEN
h f«tfe tgU'

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 30 mei: *~

10.30 uur: Pinksterdienst (Gezinsdienst)

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 30 mei:
10 uur: ds. J. M. Schalkwijk, Missionair
predikant in Suriname.
19 uur: ds. J. C. W. van 't Hoff, Haar-
lem-zuid.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA
Kern-verkondiging uit het Pinksterfeest: Ge-
tuigen van Gods grote daden.

H. Agatha-kerk, Grote Krocht
Zaterdag 29 mei:

19.30 uur: pastoor H. Kaandorp. Misvie-
ring.

iZondag 30 mei:
9.30 uur: eucharistie met zang van kin-
derkoor en jongerenkopr.
11.30 uur: pastoor H.'Kaandorp, eucha-
ristie met meerstemmige zang van dames-
en herenkoor.
19.30 uur: misviering.

Maandag 31 mei, tweede Pinksterdag:
9..30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met zang van het
dames- en herenkoor.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat
Zondag 30 mei:

8.30 uur: pastoor H. Kaandorp, misvie-
ring.,
11 uur: kapelaan F. Kuttschrütter, eucha-
ristie met zang van de liturgische werk-
groep.
->. ',"

Maandag 31 mei, tweede Pinksterdag:
8.'3ö"uur en 11 uur: misvieringen.

18, 19 of 20 jaar ?
Mulo- of Mavo-diploma?
Al wat administratieve ervaring?i * *•

-- Ja? Dan zitten we, op onze debiteurenadministratie
precies op jou te wachten.
Kom bij ons langs en vraag naar de heer Hulleman.
Met hem kun je over het werk, het salaris en de vakantie
praten. Vrijblijvend, uiteraard.

Diaconessenhuis Haarlem
Hazepaterslaan 24, Haarlem. Tel. 023 - 319310
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Het is beter kamerbreed tapijt te kopen bij

Medina Ca r pets IV. V.
omdat bij MEDINA:

omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:

omdat bij MEDINA:

omdat bij MEDINA:
omdat bij MEDINA:

alleen Itierkkwaliteiten verkocht worden zoals: INTERTEST, KEYZER BONAPARTE,
VENETA, BERGOSS, PARADE en vele andere bekende merken in elke prijsklasse en alle
standaardbreedtes: fl. 41,50 - f l. 59,95 - fl. 65,95 - fl. 69,95 - fl. 71,95 - fl. 85,95
fl. 95,95 - fl. 105,00 - fl. 109,00 - fl. 115,00 - fl. 119,00 - fl. 147,50 tot fl. 248,00 p. str. meter

nylonvilttapijt voor f l. 41,50 per str. mtr. op 400 cm. breed verkocht wordt in prachtige kleuren!

wachttijden een onbekend woord is!

de klant koning is!

alle kamerbreedttapijten gratis worden gelegd!

de mogelijkheid tot financiering bestaat!

garantie, ook garantie betekent!

het grootste assortiment aanwezig is!

Vakbekwame verkopers zijn, die U deskundige voorlichting verstrekken, zonder
opdringerig te zijn!

U genist binnen kunt lopen en gezellig rond kunt kijken, zonder dat U zich verplicht
voelt tot kopen over te gaan!

Vrij entree is! .
duizend mogelijkheden aanwezig zijn om Uw kamerbreedtapijt in één van onze filialen
te kopen!

KAMERBREEDTAPIJT KOPEN betekent: GARANTIE EN KWALITEIT KOPEN betekent:

bij MEDINA CARPETS N.V. KOPENü

AMSTERDAM
ALBERT CUYPSTRAAT 175

TEL. (020) 764025

HAARLEM
GEN. CRONJÉSTRAAT 4

TEL. (023) 266277

HAARLEM
GROTE HOUTSTRAAT 166

TEL. (023) 317665

ZAANDAM
GEDEMPTE GRACHT 44

TEL. (02980) 67160

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

Al gaatu
over'n half uur op reis,
de ABN zorgt tijdig
voor uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij
de ABN zijn ze in een wip verzorgd.
En makkelijk, u regelt er ook uw reis-
en bagageverzekering. Alles bij elkaar op
één adres, 'n vertrouwd adres!
Begin uw vakantie bij de ABN.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen •

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons opl

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM,
telefoon O 23 • 31 50 55

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woohuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Oranjestraat en Zeestraat
RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68 **

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(023)265185 Singer Naaimachines, vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rljks-
straatweg 122, Haarlem

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoont"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie • occasions.

Makelaar o.a.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of. WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON 023 -242830

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Slaapkamer ameublementen
in verschillende uitvoeringen en kleuren

Eethoekjes
ruime keuze, en

Tuinmeubelen
voordelige prijzen.

L. Smid
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484 .
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Allerfijnste kwaliteitsvlees
Heerlijke vleeswaren

n K«; E ir s
SLAGERIJEN

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA AANBEVOLEN
voor de FEESTDAGEN!

500 gr. haasfilet 5,98
500 gr. varkensfrikando 4,98
500 gr. varkensrollade 4,98
500 gr. schouderfilet 4,88

500 gr. rosbicf 5,98
500 gr. entre côte 6,48
500 gr. lende 6,48
500 gr. staartstuk 6,48

ECHTE
OSSEHAAS
100 gram

FEESTELIJKE
VLEESSALADE
200 gram

2 STUKS
a 100 gram
FILET AMERICAIN

WEEKENDREKLAME :

100 gr. HAM en
100 gr. LEVERKAAS

s a m e n 1.ZU

Mager goulashvlees
4,50 500 gr.

Satévlees 4,75 500 gr.
'Schenkel
met pijp 4,50 500 gr.
Ossestaart 2,40 500 gr.

Heerlijk malse
BIEFSTUK
Kogelbiefstuk ,
Kalfsbiefstuk .,
Kalfsschnitzels
Kalfsoesters ...

. 1,70 100 gr.
, 1,90 100 gr.
, 2,— 100 gr.
,2,- 100 gr.
,2,- 100 gr.

Varkenshaasjes ...1,50 100 gr.
Kalfslappen 6,48 500 gr.
Kalfskarbonade ... 6,48 500 gr.
Kalfsfrikando 7,48 500 gr.
Het allerbeste
gemeste kalfsvlees

LAAT ZE SMULLEN i 500 gram 4
ONZE REKLAME: magere speklapjes • • i

met gratis

verrukkelijke recepten ! !

D I N S D A G S :

750 gram pracht /l /IQ
RUNDLAPPEN 4.40

500 gram n QQ
BRAADWORST 4.90
met gratis recepten !

W O E N S D A G S :

500 gram heerlijk n 4 Q
VLEESGEHAKT 1. 10

Slavinken OC nf
Hamburgers »a «l-
Frikandellen per stuk

D O N D E R D A G S :

250 gram
BIEF-TARTAAR 2,13
250 gr. rauwe lever ... 98 et
500 gram magere
varkenslappen 3,98
met gratis recepten !

500 gr. hamlappen 4,48
500 gr. fijne riblappen 4,58
500 gr. magere lappen ....4,68
500 gr. BIEFLAPPEN 4,98
500 gr. borstlappen 3,48

ALLES VOOR UW
HOND en POES!!

Let op onze fijne vleeswaren !
bijvoorbeeld:

150 gram gelardeerde
lever 1,39
150 gr. gebr. rosbief 1,79
150 gr. gebr. frikando 1,79
150 gr. bacon 1,79
150 gr. achterham 1,79

150 gr. berliner
150 gr. pekelvlees
150 gr. saks
150 gr. boterhamw
150 gr. cervelaatw
150 gr. boerenworst
250 gr. gek. worst
250 gr. leverworst 98 et

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen
t

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

Hoofdverpleegster zoekt, in Zandvoort, Bentveld
of Aerdenhout:

Woonruimte
Huur tot ƒ300,— p.m. Schrijven naar: Burgem.
Van Alphenstraat 55/2, Zandvoort. Bellen: 5694.

Abonneert U

op de
Zandvoortse

Courant

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling m overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Z-~~trait 37, Zandvoort.
Tel 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg l, telefoon 2135

U kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuwen!

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone' belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603
100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.l

Pijnlijke voeten?
Even bellen voor een afspraak bij U thuis!

P. J. DELBES
Gedipl. voetkundlge
Pedicure en voetmassage. Ook levering van steun-
zolen, volgens gipsmodel
Boerlagestraat 5, Zandvoort, tel. 02507-4109

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

RADIO PEETERS
VRAAGT VOOR DIREKT:

meisje of jongen
in de gramofoonplatenzaak Haltestraat 56, tele-
foon 3618.

Th. A. Loos v.h. Weber
LOODGIETERSBEDRIJF

Sophiaweg 13 - Tel. (02507) 5207 - Zandvoort

VAKANTIE
van 29-5 - 15-6

R. LOOS, Gasthuisplein II, telefoon 4839

Hou met Pinksteren
één avond vrij . . .

om gezellig uit te gaan in
het nieuwe uitgaanscentrum

Eurocluh
v/h DE SCHELP
bar-dancing • petit restaurant

Dr. Gerkestraat 20, Zandvoort, tel. 02507-4781

ten
Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage

Elektrische ontharing

Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes)

Manicuren - Lichaamsmassage - Speciale
cellutitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Dépositaire van Binella, een produkt van
Ciba A.G. - Zwitserland.

OP VELER VERZOEK TERUG IN ZANDVOORT:

,The Mood Specials'
Vanaf 1 juni dagelijks van 8-3 uur in de gezellig-
ste Bar-Dancing van Zandvoort.

Vrij entree! Billijke prijzen!

BAR-DANCINB

Diaconiehuisstraat 1, hoek Haltestraat 38-40

DE Z.S.V. 'ZANDVOORTMEEUWEN' vraagt m.i.v.
seizoen 1971/1972:

a. terreinbeheerder
b. kantinebeheerder

of iemand die beide funkties m.m.v. zijn echtge-
note gezamenlijk kan vervullen.
Kondities nader overeen te komen.
Sollicitaties worden uitsluitend schriftelijk inge-
wacht bij het sekretariaat: Kerkstraat 28.

WONINGBOUWVERENIGING

EENDRACHT MAAKT MACHT
TE ZANDVOORT

OPROEP voor de LEDENVERGADERING
op maandag 7 juni 1971, 's avonds 8 uur in het
Gemeenschapshuis.

A G E N D A :
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag sekretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de bestuursleden: W. M. B.
Bosman, D. van Dijk, A. J. y.d. Moolen en
D. van Duijn, welke zich herkiesbaar stellen.

7. Grondverkopp aan P.E.N, voor plaatsing
transformatiegebouw.

8. Voorstel tot bouwen van 76 woningen, type
keuzewoningen, de koop voor de hiervoor no-
dige grond, aangaan van de nodige geldlenin-
gen, aanvraag van de voorschotten en verder
alles te doen wat nodig is voor de uitvoering
van dit plan.

9. Bespreking bouw bejaardenwoningen en in
aanbouw zijnde woningen.

10. Rondvraag en sluiting.

De jaarrekening 1970 is voor de leden ter inzage
verkrijgbaar aan het kantoor Noorderstraat 1.

De sekretaris,
D. VAN DIJK.
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mensen en zaken
Geen woorden, maar daden!
Wu kunnen natuurlijk hele bomen opzetten
over de kabinetsformatie, die — zoals ge-
bruikelijk — niet m ijltempo tot stand gaat
komen. Allicht, belangrijke dingen hebben
de tijd nodig en informateur prof. Steen-
kamp laat zich uiteraard niet overhaasten.
Zeker niet op grond van het feit dat het
van oudsher zo langzaam ging in ons land.
Inmiddels gaan de zaken van alle dag ge-
woon door. Zo hoort 't ook. De mensen
stemmen, kiezen hun volksvertegenwoordi-
gers en daarna wordt daar een regering
uit samengesteld. Laten we eerlijk zijn: ze
moeten wel van goede, zeer goede huize
komen.
Want het zal niet meevallen ons landje
naar behoren te regeren. Er zijn zo veel
verschillen over en weer. En je moet, als
regering, iedereen het volle pond geven.
Hebben ze recht op.
Wat moet je nou m deze stemming, terwijl
je, op een avond als deze (19.00 uur)
Ajax—Feyenoord in je hoofd hebt?
Wat dacht u? Natuurlijk zit ik straks met
wit vertrokken gezicht voor de beeldbuis
En hef grappige is, dat de uitslag al be-
kend is, wanneer u deze hete regels leest
Dat mag ik wel zeggen, want ik ben er be-
hoorlijk kapot van. Kijk, ik zie het zo: Prof
Steenkamp mag dan kopzorgen hebben over
de mensen en de omstandigheden, waarmee
hij een nieuwe regering in het verschiet ziet
opdoemen, Ernst Happel en Rinus Michels
hebben heel andere problemen. En die kan
je m een land als het onze, niet wegcijfe-
ren. Moeten we 't nog zeggen? Nou goed-
Nederland is een voetbalnatie. En nou zie
ik op het gezicht van talrijke korfballiefheb-
bers een pijnlijke trek komen. Dat mag. 't
Is ook te gek. We verslingeren ons gewoon
aan het voetbal. Jawel, HET voetbal.
Ik mag dit stukje inleveren op vrijdagmor-
gen voor acht uur 's morgens Dus ik kan
u hierna nog zeggen, hoe ik de uitslag heb
verwerkt.
Maar prof Steenkamp en Zijne Excellentie
De Jong kunnen me wat. Ach, die zitten
vanavond (het is nu al kwart over zeven,
dus ik moet opschieten) ook heus wel voor
het kastje. Geef ze ongelijk' Trouwens, de
heren konden best wel eens in de ereloge
van het stadion zitten. Dat is hun voorrecht
weer. Zijn ze prof. en excellentie voor.

Ik eindig nu voorlopig, want ik moet me
konsentreren op de komende strijd. Het is
nu bijna half acht. Ik ga even buitenspel,
om na ongeveer twee en een half uur de
draad van m'n betoog weer op te nemen.
En dan zullen we weten wie de sterkste is
m Nederland. Wens mij sterkte!
Dezelfde avond 23.00 uur:
De bal is rond, zegt Rinus Michels altijd.
En dat is een slimme uitspraak, want de
man kan er alle kanten mee op. Hij heeft
nog gelijk ook.
Enfin, u weet ' inmiddels: 3—1 voor Feye-
noord. Brave kerels, die Rotterdammers.
Loon naar werken? Och, ze worden er voor
betaald, zegt u. Maar wie betaalt mij, voor
de vermagerende spanning, waarin ik heb
gezeten1? Achteraf geloof ik dat die hele
affaire van donderdagavond niet zo best
voor m'n hart is geweest. En dan zijn er
nog lieden, die zeggen dat voetbal geen
mooie sport is. Ik heb er waardering voor
dat er geen regionale vijandschap uit voort-
gevloeid is. 't Was echt de moeite (van de
spanning) waard. En laat Ajax maar ge-
troost wezen: woensdag pikken de jongens
van Rinus de Europa cup I. Dan mag je —
ais generale repetitie — van Feyenoord
verliezen.
Zo, en nu is het woord weer aan prof.
Steenkamp. O ja, een leuk bericht tot slot:
Oma uit Heerlerheide komt weer naar Zand-
voort. Dat is ook spannend. Welkom hoor'

MOMUS

DUYSTERGHAST
KAMPIOEN
ZAALVOETBAL
Zonder zelf te spelen heeft het zaalvoetbal-
team van Duysterghast j.l. woensdagavond
het Kampioenschap van Zandvoort behaald.
De enige ploeg, die de Duysterghasten nog
kon bedreigen, de politie, speelde n.l. twee-
maal gelijk, 1—1 tegen Sporting Club II en
2—2 tegen handbal. Buchel won met 4—2
van Colpitt en Sporting Club l klopte Drom-
mei met 6—1. De stand is nu:
Duysterghast 7-12; Sporting l 8-11; Hand-
bal 8-10; Buchel 7-9; Politie 6-7; Colpitt
7-6; Sporting II 7-4; Sandevoerde 7-3 en
Drommel 7-2.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 29 mei:
4 Zandv.m. 2—Kennemerland 5
(Terrein HBC)

12 u.

Joyeuze mode voor de zomerse namiddag, de zomerse avond.

Lange robes van zaclit, licht katoen, bedrulct met uitbundige bloemen,

zwierige kasjmier, dartele vormen;

altijd sprankelend van kleur, altijd stijJverradend.

3990
liet model links is van (00% poliamide, bedrukt in r/roen/blauwe/violette

of bruin/oker tinten, wijde ronde Jials, smoclcwerk in de taille.

Het middelste model Is gemaakt

uit mui wit latlücn waarin ce>i ekshlusief inoiré-elfelct,

bedrukt met kasjmier-iirlitige motieven in zwart, violet, oranje.

Rcclitx crn iloorknaopmotlcl met kapuclion en troinpetmouwtjes.

liet mateiiaal is luclitiij katoen,

bcdrulcl in (feel/bruin/blaitw.

(Mei ronde hals, zonder hamicJion 33.75J

l Faarlcin Grote I Ton (straal 83-87
(5 minuten van de Haaks-Parkeergarage)

Heemstede Raadhuisstraat. 52
Zantlvoorl Grote Krocht 30-32

veel nederlanders
slordig met paspoort
Elk jaar stranden enige duizenden nederlan-
ders in het buitenland omdat hun paspoort
verlopen is, hoewel voor het land dat zij
willen bezoeken een geldig paspoort is ver-
eist.

Bij het aanbreken van het vakantieseizoen
heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken
er nogmaals de aandacht op gevestigd dat
bijvoorbeeld voor Spanje, Portugal, Enge-
land, Joegoslavië' de skandinavische landen,
enz. een geldig paspoort is vereist.
Per jaar wordt vele honderden malen aan-
gifte gedaan van verlies of 'diefstal' van
een paspoort. Vermissing van een paspoort
kan de houder in grote moeilijkheden bren-
gen: de nederlandse vertegenwoordigingen
in het buitenland mogen nimmer zonder
meer een nieuw paspoort afgeven. De erva-
ring heeft gejeerd, dat een en ander in gro-
te meerderheid der gevallen te wijten is aan
slordigheid van de houder van het paspoort.
Een zeer bekende maar hoogst onbetrouw-
bare bewaarplaats is het dashboardkastje
van een auto. Zeker wanneer men de auto
niet afsluit of het dak laat openstaan. Bo-
vendien bestaat het gevaar dat een oneer-
lijke vinder misbruik van het paspoort
maakt; menig reiziger heeft rekeningen
thuisgekregen van hotels waar hij nooit had
gelogeerd, van goederen die hij niet had
gekocht, terwijl er ook onder zijn naam door
een onbekende strafbare feiten werden ge-
pleegd, met alle gevolgen van dien.
Het is ook ten sterkste aan te bevelen dat
men zich bij reizen naar het buitenland ver-
zekert tegen financiële gevolgen van ziekte,
ongevallen, diefstal en andere onvoorziene
gebeurtenissen. Ook zorge men voor een
terugreibiljet of reservering van voldoende
geld om te allen tijde per openbaar ver-
voer naar huis te kunnen terugkeren.
Het behoeft geen nadere toelichting dat
men zich, tijdens het verblijf in een ander
land houdt aan de daar geldende voorschrif-
ten en gebruiken. Een bijzondere waarschu-
wing geldt in dit opzicht voor het bezit van
verdovende middelen. In vrijwel alle landen

wordt het bezit van verdovende middelen
(en hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
tussen 'soft' en 'hard' drugs) als een ern-
stig misdrijf beschouwd, dat met enige ja-
ren gevangenisstraf kan worden bestraft. Er
wordt bovendien geen rekening mee gehou-
den of verdovende middelen voor eigen ge-
bruik dienen. Het oogmerk van handel wordt
automatisch aangenomen.
In Turkije, Spanje en Griekenland riskeert
men gevangenisstraf van 2 tot 6 jaar. In
Iran kan op het bezit van verdovende mid-
delen de doodstraf staan. Tot nu toe zijn
er geen Nederlanders terechtgesteld, maar
wel zijn er twee veroordeeld tot 6 maanden
gevangenisstraf en tot een boete van rond
1,5 miljoen gulden, bij niet betalen te ver-
vangen door vijf jaar gevangenisstraf. Ook
in de skandinavische landen vallen veel
zwaardere straffen dan in Nederland gebrui-
kelijk, namelijk van anderhalf tot 3 jaar ge-
vangenisstraf.
Autobezitters, die lifters meenemen moeten
er rekening mee houden, dat de eigenaar
of bestuurder van een auto in andere lan-
den aansprakelijk kan worden gesteld voor
al hetgeen de inzittenden bij zich hebben.
Is hierbij smokkelwaar (bijv. verdovende
middelen) dan kan de auto in beslag wor-
den genomen en verbeurd worden verklaard.
Tenslotte: iedere Nederlander die in het bui-
tenland in moeilijkheden komt, wordt aan-
geraden een beroep te doen op de neder-
landse konsulaire vertegenwoordiging ter
plaatse met het verzoek de nodige konsu-
laire bijstand te verlenen. Dit geldt met na-
me voor Nederlanders die in den vreemde
worden gearresteerd. Het is van groot be-
lang, dat in geval van arrestatie, aan de
betrokken buitenlandse autoriteiten te ken-
nen wordt gegeven, dat kontakt met de ne-
derlandse konsulaire vertegenwoordiger in
het ressort wordt verlangd. De konsulaire
vertegenwoordiger zal, daar waar nodig en
mogelijk, bijstand verlenen en er in het bij-
zonder nauwkeurig op letten dat de wetten
van het land waar de Nederlander in moei-
lijkheden is gekomen, op de juiste wijze
worden toegepast.

De 10-jarige Mario Drommel uit Zandvoort heeft het afgelopen weekeind op de bor-
stelbaan II Primo in Bergen (NH) zijn tweede nationale titel behaald. In de bijzonder
fraaie tijd van 12.55 legde Mario — die startte in de leeftijdsgroep 9-10 jarigen —
beslag op het landskampioenschap voor junioren op de kunstskibaan.
De tijd van de jeugdige zandvoortse skiër bij de afdeling van de 71 meter lange bor-
stelskibaan — de grootste van West-Europa — werd door geen van de andere deel-
nemers(sters) aan de kampioenschappen geëvenaard. Met opmerkelijke souplesse en
een uitstekende techniek legde Mario Drommel de door een tiental poortjes gemar-
keerde skibaan af. Voor zijn prestatie mocht de junior-skikampioen '71 een kolossale
wisselbeker in ontvangst nomen.

Ga ook's neuzen in onze kraëktand

O P G E R I C H T :

Badmintonvereniging B.C. NEVER OUT"
De vereniging heeft de beschikking gekregen over de Sporthal PELLIKAAN.
Het komend seizoen zal gespeeld worden op de dinsdagavonden van 9 tot
11 uur.

Training en onderricht zal verzorgd worden door een gediplomeerd train-
ster. (dipl. NBB)

Inschrijfformulieren en inlichtingen zijn verkrijgbaar, 's avonds tussen 7
en 9 uur, bij:
P. J. Bruining, Keesomstraat 253 en J. G. Hogenkamp, Haltestraat 56.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

1970 was goed jaar
voor dierenbescherming
Dat leden van een vereniging, een enkele
uitgezonderd, zich nooit geroepen voelen
jaarlijkse ledenvergaderingen bij te wonen
heeft niets te maken met voetbal of Peyton
Place. Het verschijnsel bestaat als jaren
en laat het voor de diverse besturen een
troost zijn dat dit moet worden gezien als
een volledig vertrouwen in hun beleid. Dit
vertrouwen bleek bij de Vereniging voor het
Welzijn der Dieren volkomen gerechtvaar-
dlgd. Het voordelig saldo over het jaar
1970 bedroeg n.l. niet minder dan een klei-
ne ƒ 6.000,—, waardoor het vermogen de-
zer vereniging per 31 december 1970 ca.
ƒ 17.000,- bedroeg.

De agenda van de ledenvergadering die op
28 mei j.l. in het Gemeenschapshuis werd
gehouden werd in een vlot tempo afgewerkt.
Een punt van wat langere bespreking vorm-
de de jaarlijkse toelage aan de Stichting
Beheer Dierentehuizen in Kennemerland, de
eksploitante van o.m. het Kennemer Dieren-
tehuis aan de Keesomstraat. Er bleek een
duidelijk verschil van opvatting te zijn lus-
sen de scheidende voorzitter, de heer H. C.
Schutter, en de rest van de vergadering
over de taak van de plaatselijke dierenbe-
schermingsvereniging. De heer Schutter
wekte de indruk dat de taak van genoemde
vereniging voornamelijk ligt op het gebied
van het bijeenbrengen van geld teneinde te
voorkomen dat het Kennemer Dierentehuis
zijn poorten zou moeten sluiten. De overi-
gen meenden dat de andere taken minstens
even zwaar zouden moeten wegen. Dat bei-
de partijen elkaar toch wisten te vinden
bleek bij de vaststelling van het bedrag
der jaarlijkse toelage, waarvan de grootte
ieder jaar door de ledenvergadering op-
nieuw wordt bepaald. Met het uit de leden
naar voren gebrachte voorstel het gehele
voordelige saldo over te maken ten behoeve
van het Kennemer Dierentehuis kon het be-
stuur zich wel verenigen met dien verstan-
de dat de penningmeester, de heer F. J.
Korteweg, er wel de voorkeur aan gaf het
bedrag naar beneden af te ronden tot
ƒ 5.000.—.
In de vakatures kon worden voorzien door-
dat de heer A. Werkhoven zich bereid ver-
klaard had het voorzitterschap van de heer
Schutter over te nemen, terwijl de heer J.
E. Keman er in had toegestemd de aftre-
dende sekretaresse, mevrouw G. de Reus-
van Son, te vervangen. Bovendien werden
de dames L. V. Boterhoven de Haan en H.
M. Smorenburg-Winter aan het bestuur toe-
gevoegd, waardoor het aantal bestuursleden
op zeven kon worden gebracht. De nieuwe
voorzitter bracht mede- namens de andere
nieuw gekozen bestuursleden dank voor het
in hen gestelde vertrouwen. In hartelijke be-
woordingen nam hij namens de vereniging

VEEL WAARDERING -
VOOR
JUBILERENDE AMBTENAAR
Afgelopen dinsdag vond tijdens een officie-
Ie receptie in het Gemeenschapshuis de hul-
diging plaats van de heer A. J. van der
Reijden: veertig jaar in overheidsdient en
een kwarteeuw werkzaam bij de gemeente-
bedrijven van Zandvoort.
Aan het begin van de ontvangst werden de
aanwezigen verwelkomd door de boekhou-
der van de bedrijven, de heer Korssen,
waarna deze het woord gaf aan de wethou-
der van de bedrijven, de heer K. C. van der
Mije. In zijn toespraak noemde de wethou-
der de jubilaris een uitstekend vakman en
ambtenaar. Namens het gemeentebestuur
overhandigde hij de -heer Van der Reijden
de gebruikelijke jubileumgratifikatie. Ook
de volgende sprekers toonden veel waarde-
ring voor de kwaliteiten van de jubilaris.
De heer Rodrigo, direkteur van de gemeen-
tebedrijven, schetste de heer Van der Reij-
den als een man 'die zich geheel voor zijn
taak inzet en voor die taak berekend is'.
Uit handen van de direkteur mocht de ju-
bilerende ambtenaar eveneens een bedrag
aan geld in ontvangst nemen.
Van zijn kollega's ontving de heer Van der
Reijden een horloge en zijn echtgenote bloe-
men. Deze geschenken werden overhandigd
door de heer Korssen, die in zijn toespraak
de jubilaris een prettig teamgenoot noemde,
met wie het een genoegen is samen te wer-
ken.
De direkteur van het haarlemse waterlei-
dingbedrijf, de heer Meyn, releveerde de
goede kontakten tussen de heer Van der
Reijden en Haarlem bij de omschakeling
van stadsgas op aardgas.
De heer A. A. Cense, oud-direkteur van de
gemeentebedrijven Zandvoort, haalde tal
van herinneringen op uit de tijd dat hij met
de jubilaris samenwerkte. Evenals voorgaan-
de sprekers toonde hij veel waardering voor
de vakman en de persoon van Van der Reij-
den.
Nadat de heren L. H. Cohen en T. R. Alt-
huisius, resp. namens de ABVA en de per-
soneelsvereniging het woord hadden ge-
voerd, dankte de jubilaris voor de huldiging
die hem tijdens de ontvangst in het Ge-
meenschapshuis ten deel was gevallen. Op
de ontvangst waren o.m. aanwezig de ge-
meentesekretaris, de heer J. C. Hoogen-
doorn, de oud-wethouder van de bedrijven,
de heer J. L. C. Lindeman en het raadslid
de heer J. Attema.

afscheid van de heer H. C. Schutter. De
heer Schutter heeft gedurende een groot

"aantal jaren zijn krachten gegeven aan het
werk van dierenbescherming. Eerst als be-
stuurslid van de Zandvoortse Dierenbescher-
ming, daarna als vice-voorzitter, vervolgens
als voorzitter en als lid van de bouwkom-
missie. In laatstgenoemde funktie nam hij
kontakt op met de Stichting 'Kennemer
Dierentehuis', welk kontakt begin 1960 re-
sulteerde in zijn benoeming tot sekretaris
van genoemde stichting. De bouw van het
Kennemer Dierentehuis aan de Keesom-
straat is voor het belangrijkste deel zijn
werk en de woorden van dank die de heer
Werkhoven tot hem richtte waren dan ook
alleszins verdiend. Een reiswekkertje en een
bos bloemen onderstreepten de erkentelijk-
heid van de vereniging.
Wij vernamen dat het bestuur in de nieuwe
samenstelling grootse plannen heeft voor
een ledenwerf-aktie, voor het oprichten van
EHBO-posten en voor tal van andere akti-
viteiten. Van harte wensen wij hen veel suk-
ses toe. Kr.M.

ANWB-WANDELING
VANUIT
BROEK IN WATERLAND
De ANWB organiseert op zaterdag 5 en
zondag 6 juni a.s. een serie toeristische
wandelingen vanuit Broek in Waterland,
(Nrd.-Holland).
Samen met het Staatsbosbeheer en het IVN
zijn twee wandelroutes van resp. 7,5 en
15,5 km uitgezet, waarin een natuurpad is
opgenomen. Een informatiepost van het
IVN is langs de route aanwezig.
De korte route is begaanbaar voor wandel-
wagentjes. Deelnemers aan de lange wan-
deling zullen met een boot van het SBB
over het brede water van de Holysloter Die
gezet worden.
Het mobiel ANWB-kantoor dat als vertrek-
punt fungeert, is op 5 en 6 juni a.s. te vin-
den op de parkeerplaats bij het Burg. P.
Ph. Pauplantsoen te Broek in Waterland.
Van 9.00-14.30 uur kan men aldaar een
routebeschrijving afhalen. Honden kunnen
deze wandeling meemaken, mits zij aan de
lijn blijven.

nationale pinksterraces
op circuit

WATERSTANDEN
H.W. L.W.

4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni

10 juni

11.50
00.46
01.32
02.10
02.49
03.29
04.06

18.18
07.14
08.00
08.38
09.17
09.57
10.34

H.W.
00.21
13.15
14.00
14.24
15.15
15.55
16.35

L.W.
06.49
19.43
20.28
20.52
21.43
22.23
23.03

briljante t.o.z.-uitvoering
van de 'schopfüng'
Het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort
heeft opnieuw bewezen een uitstekend koor
te zijn. Vrijdagavond 28 mei j.l. gaf T.O.Z.
onder leiding van Piet Halsema, een prach-
tige uitvoering van de 'Schopfüng' van Jo-
seph Haydn. Solisten waren Annette de la
Bije, sopraan, Gerard van Dolder, tenor en
David Hollestelle, bas.
Het klavecimbel werd bespeeld door Lou-
•e»s Stu'fbergen. Het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest verzorgde de begelel-
ding.

T.O.Z. heeft in zijn korte bestaan nogal
wat ups en downs gehad. Na enkele groot-
se konserten (o.a. Die Jahreszeiten van
Haydn en het Requiem van Fauré) kwamen
er twee grote tegenslagen. Wegens geldge-
brek moest een konsert worden geannu-
leerd en dirigent Jan Laarveld werd ernstig
ziek. T.O.Z. is niet bij de pakken neer gaan
zitten en dankzij enkele zeer geslaagde ak-
ties, kwam het koor deze impasse te boven.
Hoe? Dat hebben wij vrijdagavond j.l. kun-
nen ervaren. Het koor gaf een briljante ver-
tolking van Haydns 'Schopfüng'. Vele koren
hebben dit werk op hun repertoire en door
het vele vergelijkingsmateriaal is het niet
gemakkelijk om bij de zoveelste uitvoering
steeds weer boeiend te zijn. T.O.Z. is er
echter volledig in geslaagd de aandacht en
de spanning geen moment te laten verslap-
pen. Op enkele rammelende inzetten en de
hier en daar overheersende tenoren na is
de vertolking perfekt geweest. De toonvor-
ming evenals de artikulatie waren goed ver-
zorgd; in de vele polyfone gedeelten bleef
het stemmenweefsel doorzichtig en in alle
dynamische nuances bleef de klank helder
en licht. Zonder twijfel werd het koor ten
zeerste geïnspireerd door de uitstekende vo-

AKTIE STROHALM
START MET BESTELPUNT
GIFTVRIJ VOEDSEL
IN ZANDVOORT
Pers, radio en t.v. besteden vrijwel dage-
lijks aandacht aan de gevaren van het ge-
bruik van landbouwvergiften (o.a. ddt en
kwik) bij de voedselproduktie in de welva-
rende landen en die van de derde wereld.
Deze vergiften vormen niet alleen een be-
dreiging voor de voedingskwaliteit van de
landbouwgewassen, maar ook voor de kon-
sumptie van b.v. melk en vis.
De Aktie Strohalm Haarlem, die nauw sa-
menwerkt met de wereldwinkel, richt zich
door middel van informatie en dokumenta-
tie tegen het gebruik van deze vergiften en
propageert en stimuleert alternatieve land-
bouwprojekten. Het publiek kan door bo-
dpmprodukten te kopen, welke zonder ver-
giften zijn geteeld, een daadwerkelijke bij-
drage leveren de vergiftiging van bodem en
gewas een halt toe te roepen.
Om dit mogelijk te maken zijn op initiatief
van de Aktie Strohalm in Haarlem een aan-
tal bestel- en uitdeelpunten opgericht. In
het eethuisje van Electric Centre aan de
Bakenessergracht 6-10 wordt giftvrij voed-
sel geserveerd. Binnenkort zal ook in Zand-
voort een bestel- en uitdeelpunt worden in-
gericht. Bij voldoende medewerking wil Ak-
tie Strohalm ook met een eethuisje starten,
waar, speciaal voor de jeugd, goedkope en
op basis van de biologische dynamische
landbouwmethode maaltijden zullen worden
verstrekt.
Wie meer wil weten over dit projekt van
Aktie Strohalm,-kan terecht bij de wereld-
winkel Zandvoort, Kostverlorenstraat 34. In
deze winkel zijn diverse bodemprodukten
uit de landen van de derde wereld, zoals
rietsuiker, verkrijgbaar. Tevens beschikt
men over een ruim assortiment kunstnijver-
heidsartikeler, uit deze landen.

kale solisten en het korrekte begeleidende
Noordhollands Philharmonisch Orkest. De
klavecimbelpartij was bij Lourens Stuifber-
gen in vertrouwde handen.
Piet Halsema heeft in de korte tijd dat hij
voor T.O.Z. staat het koor volledig naar
zijn hand weten te zetten. Dirigent Jan
Laarveld, die zelf aanwezig was, heeft on-
langs zijn koor moeten meedelen, dat hij
niet meer terug zal kunnen komen; onge-
twijfeld heeft hij kunnen ervaren, dat zijn
koor bij Piet Halsema in goede handen is.
Teleurstellend was de belangstelling voor
dit konsert. Ongeveer 250 mensen waren
aanwezig. Het gemeentebestuur en b en w
lieten verstek gaan. Het is zonder meer een
schandaal, dat voor een dergelijk muzikaal
gebeuren niet méér interesse in Zandvoort
kan worden opgebracht. Zou T.O.Z., dat
zich zo geweldig door alle moeilijkheden
heen geslagen heeft, nu opnieuw in de zor-
gen moeten komen, louter en alleen wegens
gebrek aan belangstelling? B.L.

Afgelopen maandag vonden op het circuit
de traditionele Pinksterraces voor toerwa-
gens, formule Vee, formule Ford, etc.,
plaats. Bij de klasse grote toerwagens ver-
scheen de suksesvolle rijder Toine Heze-
mans aan de start. Evenals bij de vorige
maand gehouden wedstrijden moest hij ach-
teraan het renersveld starten, omdat hij
niet aan do training had deelgenomen In
verband met de wedstrijd die hij a.s. zon-
dag op de Nürnbergring moet rijden.

Hezemans bewees zijn klasse en grote rou-
tine door zich na enkele ronden bij de kop-
groep te voegen. Hij slaagde er evenwel
niet in al zijn rivalen'achter zich te laten.
De coureur Van der Sluis bleek voor Heze-
mans tenslotte een te sterke en niet te bui-
gen konkurrent.
Bij de formule Vee's en die van Ford na-
men de deelnemers nogal wat risiko's. Di-
verse rijders raakten elkaar of vlogen van
de baan in het duinzand. Gelukkig deden
zich geen persoonlijke ongevallen voor.
Hier volgen de resultaten van de op het
NAV-programma staande wedstrijden:
Toerwagens, groep l, tot 6500 gulden (tien
ronden=41,93 km): 1. Wunderink Simca,
21.36.3 (gem. snelheid 116.472 km); 2.
Mathijssen, Sima. Snelste ronde: Wunde-
rink, 2.07.8.
Eerste manche Formule Ford (vijftien ron-
den=62,9km): 1. Schouwing, Lotus 61M,
25.24.2; 2. Schmidt, Huz-Beattie, 26.21.3.
Eerste manche formule Vee (vijftien ron-
den=62,9km): 1. Luyendijk, Motul, 26.30.5;
2. Swartsenburg, Austro, 26.30.6.
Toerwagens, groep II (vijftien ronden=62,9
km), klasse 1300-2000 cc: 1. Chiotakis, Al-
fa Romeo, 25.46.6 (gem. snelheid 146.125
km); 2. Liane Engeman, Alfa Romeo. Snel-
ste ronde: Chiotakis, 1.40.3, gem. 150.496
km.
Stand Nederlands Kampioenschap: 1. Chio-
takis, 27 pt.; 2. Engeman 16 pt.
Klasse 1150-1300 cc: 1. v.d. Sluis, Alfa Ro-
meo, 26.13.1, gem. 143.896 km; 2. Heze-/
mans, Alfa Romeo. Snelste ronde: v.d.
Sluis, 1.42.9, gem. 148.133 km. Stand Ned.
Kampioenschap: 1. v.d. Sluis, 24 pt.; 2. He-
zemans 15 punten.
Klasse boven 2000 cc, 14 ronden=58,7 km:
1. Van Straaten, Ford Mustang, 26.28.6,
gem. 132.993 km. Snelste ronde: v. Straa-
ten, 1.49.1, gem. 138.357 km. Stand Ned.
Kampioenschap: 1. Van Straaten, 27 pun-
ten.
Toerwagens, groep l, 10 ronden=42,93 km:
1. R. Frankenhout, Opel Kadett, 20.26.4,
gem. 123.122 km; 2. Post, Opel Kadett.

Snelste ronde: Frankenhout in 2.01.4, gem.
124.339 km.
Klasse 6500 tot 7500 gulden: 1. Hempe-
nius, NSU m 21.51.3, gem. 115.39 km.; 2.
F. Frankenhout, Mazda. Snelste ronde:
Hempenius in 2.07.9, gem. 118.020 kh.
Toerwagens, groep II, 15 ronden=62,9 km,
klasse tot 1000 cc: 1. Dijkstra, Fiat Abarth,
27.42.4, gem. 136.234 km; 2. Kok. Hillman
Imp. Snelste ronde: Dijkstra in 1.49.1, gem.
138.258 km. Stand Ned. Kampioenschap: 1.
v.d. Pol, 19 pt.; 2. Dijkstra 18.
Klasse 1000-1150 cc: 1. Van Oorschot,
NSU, 27.50.7, gem. 135.622 km; 2. Leeu-
wenburgh, Fiat 128. Snelste ronde: Van
Oorschot in 1.48.1, gem. 139.637 km.
Stand Ned. Kampioenschap: 1. Van Oor-
schot, 18 pt.; 2. Leeuwenburgh 12.
Formule Ford, 2e manche, 15 ronden=
62.942 km: 1. Strous, Lotus 69,; 2. Schou-
wink, Lotus 61M. Snelste ronde: Vermeulen
Merlyn in 1.38.4, gem. 153.402 km. Stand
Ned. Kampioenschap: 1. Schouwink, 15 pt.;
2. Strous 10 punten.
Formule Vee, 2e manche, 20 ronden=
62.942 km: 1. Luyendijk, Motul; 2. Swart-
senburg, Austro. Snelste ronde: Swartsen-
burg in 1.44.0 km., gem. 145.143 km.
Einduitslag: 1. Luyendijk, 2 pt.; 2. Swart-
senburg, 4 pt.; 3. Verhey, 6 pt.
Stand Ned. Kampioenschap: 1. Verhey en
Swartsenburg, 16 pnt.
Eénzitters, sport/renwagens/prototypes en
vrije formule, 12 ronden=50.316 km, éénzit-
ters: 1. Dudok van Heel, Lotus, 19.54.01
km., gem. 151.706 km. Sport/renwagens/
prototypes en vrije formule, boven 1300 cc:
1. Kinsbergen, Chevron-B8, 20.07.0, gem.
150.947 km. Tot 1300 cc: 1. Vaassen, Fiat
850 Special, in 20.03.5.

VERKEERSONGEVAL
MET DODELIJKE AFLOOP
Maandagavond is in het Marinehospitaal te
Overveen de 21-jarige l. van der Vossen
uit Haarlem overleden, die in het begin
van de avond bij een aanrijding op de bou-
levard Barnaart met een auto zwaar ge-
wond was geraakt. Het slachtoffer kwam
op een motor in botsing met een personen-
wagen. De kracht van de aanrijding was zo
hevig dat de motor zich in de karosserie
van de auto boorde. De achter op de mo-
tor zittende jongeman, eveneens uit Haar-
lem, werd zwaar gewond naar bovenga-
noemd hospitaal vervoerd. De twee inzitten-
den van de personenauto werden met lichte
verwondingen naar het ziekenhuis overge-
bracht.

Ja, beste mensen, het is weer zo ver. Ik
begrijp eenvoudig niet wat mijnheer de re-
dakteur in mij ziet, maar de feiten liggen
er: ik moet weer in de krant schrijven! Hij
— de redakteur — zei van de week door
de telefoon tegen me, dat ik maar eens in
m'n notitieboekje moest kijken en dan
kwam de rest vanzelfl Ik weer tegen Jans:
'Zal ik 't nog een seizoen doen en er dan
mee kappen?' Zegt Jans: 'Je bent hartstik-
ke gek, je kunt nog zeker tien jaar mee
en ik wil niet dat je er mee ophoudt!'
Goed, dan ben je uitgepraat, want wat Jans
in d'r hoofd heeft, heeft ze per se niet op
een andere plek. Zodoende, ik ga er nog
maar een poosje mee door. Ik heb er nog
zin in, ik ga goed om met de mensen aan
de krant en ik verdien er nog een aardig
zakcentje mee! Maar dat is voor mij maar
bijzaak, want ik blijf 't schrijven voor de
krant gewoon geinig vinden!
Ik spreek ook wel eens mensen aan het
strand, die mij vragen of ik er weer mee
beginnen ga. En dat is toch lollig, nietwaar?
Voor mij is hst een teken van belangstel-
ling voor de liefhebberij, die ik naast m'n
dagelijkse strandwerk beoefen.
Dus we gaan maar weer!
Of het druk is geweest met de Pinksterda-
gen? Nou, we hebben niet te klagen gehad.
Ondanks de konkurrentie van het circuit,
waar ze met dat heerlijke zonnige weer zo
nodig moesten racen, had ik geen stoel on-
bezet. Dat geldt voor beide dagen. En als
Jans dan zo'n beetje rood in haar gezicht
wordt, weet ik dat ze op volle toeren draait!
We zijn er in ieder geval stevig tegenaan
gegaan en we hebben de spullen bij elkaar
kunnen houden!
Wat me wel opviel — en dat is feitelijk al
het hele voorseizoen geweest — dat de
mensen niet zo happig meer zijn om in zee
te gaan. Of dat nou komt door al die pu-
blikaties in de pers en door de radio, dat
de zee bij ons (in Nederland) zo vuil is,
weet ik niet precies. Ik moet zeggen dat
sommige uitlatingen wel wat overdreven
zijn. Je kan beslist niet spreken van een
open riool, maar het moet natuurlijk met
die rivieren, die tenslotte in onze zee uit-
monden, niet erger worden, want dan kon
't wel eens afgelopen zijn met onze bad-
plaatsen. Iemand zei eens: 'Och, de zee is
zo groot, dat beetje vuile water van de
Rijn en zo doet er weinig toe'.
Ja, kijk, dat is natuurlijk ook niet helemaal
waar. Op een gegeven ogenblik is er zo'n
opeenhoping van afvalstoffen van de grote
industrieën, dat zelfs de grote zee dat ook
niet meer kan verwerken. En als er dan nog
steeds zeelui zijn, die de vuiligheid van de
schepen (olie vooral) dicht onder de kust

deponeren, dan kan je over een poosje wel
dag met je handje tegen je mooie en scho-
ne strand zeggen.
Tweede Pinksterdag schijnt er iets mis te
zijn gegaan met het auto-parkeren. Er kwa-
men mensen in de tent, die zeiden dat er
auto's dwars op de trottoirs van de boule-
vard stonden. Voetgangers konden er dik-
wijls niet passeren of ze moesten met le-
vensgevaar uitwijken over de rijbaan, waar
ze de kanr liepen, te pakken worden geno-
men door de brommers van al te haastige
jongelui. Kijk eens, de mensen worden mijns
inziens te gemakkelijk. Vroeger — maar
daar mag je niet over praten! — hadden
ze er nog wel een uurtje lopen voor over
om aan zee te komen. Maar dat is er nu
niet meer bij. Als het zou kunnen, brachten
ze hun auto mee naar het strand! Binnen-
kort, dat hebben deskundigen berekend,
heeft iedere inwoner van Nederland een
auto. Nu zijn er al gezinnen, waarvan pa,
ma en de kinderen elk een auto hebben!
Nou goed, het moet uit de lengte of de
breedte komen, maar een kind kan begrij-
pen dat het zo niet kan gaan. Of we moe-
ten meer land krijgen — wat er wel niet
van zal komen — óf het aantal auto's moet
drastisch beperkt worden. En wie zal daar
mee durven beginnen?

Nee hoor, het is heus niet zo eenvoudig.
In ieder geval, aan niks is nog te merken
dat de trek naar strand en zee aan 't af-
nemen is!
Er waren ook weer heel wat merkwaardige
jongens en meisje op de been, maar van
overlast, zoals sommige mensen zo graag
willen beweren, was toch geen sprake. Ik
heb er geen enkel bezwaar tegen dat ze
gewoon wat lekker aan het strand met el-
kaar zitten te zingen of muziek te maken.
Alleen moeten ze dat niet vlak voor de in-
gang van de tent doen, want dan maken
ze het de bediening wel wat moeilijk! Maar
heus, zo kwaad zijn ze niet. Ik ben kalm
naar ze toe gegaan en gevraagd of ze mis-
schien wat meer naar beneden wilden gaan.
Ze zagen de redelijkheid in en ze gingen.
Even later wilden ze Jans, die even een
luchtje ging scheppen en naar hen ging
kijken, op de schouders nemen. Maar daar
heb ik maar een stokje voor gestoken!
Ik heb het andere jaren al eens gezegd en
ik herhaal het nu maar weer eens: Wilt u
alstublieft scherven van gebroken flessen
en glazen niet op het strand laten liggen?
't Is echt geen pretje als je met je "blote
voeten in die rommel trapt. Wij hebben ge-
durende het Pinksterweekeinde zeker vier-
of vijf keer flinke japen in voeten moeten
behandelen.
Laat in de avond van de Tweede Pinkster-
dag maakten Jans en ik een wandelingetje
door het dorp. We hebben onze ogen uit-
gekeken' Jongens, wat een pure gezellig-
heid! Jans is van mening dat de mensen
zich tegenwoordig heel wat kleuriger kle-
den dan vroeger. En de lichtjes van de win-
keliers doen 't erg goed. Toen we tegen de
nacht nog even naar de tent gingen kijken
om de boel te kontroleren, zagen we aan
het zuidelijke strand een groot kampvuur,
waar ze omheen zaten te zingen en gitaar
te spelen,
Kijk, dat vind ik nou leuk. We wilden er
eerst nog naar toe gaan, maar eigenlijk wa-
ren we daar te moe voor!
Beste mensen, als de tekenen niet bedrie-
gen en de weerprofeten gelijk krijgen, staan
we aan het begin van een lange, hete zo-
mer' En heet, in de beste betekenis van
het woord! Met zo'n weer, zoals het nu is,
heb je er geen moeite mee om lief te zijn
voor elkaar!
Tot de volgende week vrijdag in m'n Bad-
boek. En al vast bedankt voor de klandizie!

STOELEMAN



nieuw pierplan
in
voorbereiding
De ontwerpers van de pier en de landbe-
bouwing aan de kop van de Van Lennepweg
zullen niet bij de Kroon in beroep gaan te-
gen het besluit van het provinciaal bestuur
goedkeuring aan hel plan te onthouden.
De ontwerpers — de nv Ver. Bedrijven Ne-
derhorst in Gouda — hebben besloten het
oorspronkelijke projekt zodanig te wijzigen
dat het wel voor goedkeuring in aanmerking
komt. Zoals bekend waren de bezwaren van
Ged. Staten in hoofdzaak gericht tegen de
massieve landbebouwing van het pierplan.
Formeel kan de gemeenteraad van Zand-
voort nog tegen de beslissing van GS in
beroep gaan. Dit wordt na het besluit van
Nederhorst evenwel niet aannemelijk ge-
acht. De beslissing van gedeputeerden
wordt waarschijnlijk in de augustusvergade-
ring van de raad behandeld.

TENNIS CLUB ZANDVOORT
J.l. zondag zijn door enkele jeugdleden van
de tennisclub Zandvoort bijzonder goede re-
sultaten behaald bij de distriktsjeugdwed-
strijden m Bloemendaal. Zo werd Methilde
Goos Jeugdkampioene in de kategorie t/m
17 jaar; Ingrid Gordijn werd tweede. Bert
Lenselmk werd jeugdkampioen bij de jon-
gens t/m 15 jaar. De 9-jarige Hansje
Schmidt presteerde het bij de afdeling jon-
gens t/m 13 jaar in de finale te komen.
Hij eindigde als tweede.
Genoemde jeugdleden zullen een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan de lande-
hjke jeugdkampioenschappen, welke zullen
worden gehouden op 28, 29 en 30 juni in
Groningen.

Promotiewedstrijden:
zondag 6 juni a.s.

G.L.T.B. II (Groningen—Zandvoort II
Zondag 13 juni a.s.

N.W.T.L. II (Amsterdam)—Zandvoort l
De klups die winnen promoveren naar de
overgangsklasse B.
Distriktskompetitie zaterdag 29 mei J.I.:
Heren:

Zandvoort l—Brederode l O—4
Velsen l—Zandvoort II O—4

(Zandvoort II kampioen)
Zandvoort III—Heemstede l 1—3

Gemengd:
Bloemendaal l—Zandvoort l 2—2

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Vorige week zaterdag nam de vereniging
deel aan een wedvlucht vanaf Corbeil, af-
stand 445 km. De eerste duif arriveerde om
11.15.47 uur. De resultaten waren:
L. Bol: 1, 10; K. Driehuizen: 2, 5, 22; M.
Buys: 3; R. Driehuizen: 4, 11, 21; C. van
Egmond: 6, 20, 23; Jb. Koper: 7, 9, 13;
P. Koper: 8; J. Swart: 12, 15; P. Dannen-
burg: 14, 24; A. Molenaar: 16; J. Harte-
veld: 17; W. Driehuizen: 18 en J. Fransen:
19, 25.
De opbrengst van de vlucht kwam ten goe-
de aan de kankerbestrijding.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 5 en zondag 6 juni:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791

APOTHEEK:
5—11 juni:

APOTHEEK ZEESTRAAT. Zeestraat 71,
telefoon 3073.

PREDIKBEURTEN

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 6 juni:

10.30 uur: ds. K. J. Bosma, N.P.B, te
Enkhuizen.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 6 juni:

10 en 19 uur: ds. A. N. Dekkers van
Oostvoorne.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA

H. Agatha-kerk, Grote Krocht
Zaterdag 5 juni:

19.30 uur: misviering.

Zondag 6 juni:
9.30 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang en kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met meerstemmi-
ge zang en het dames- en herenkoor.
19.30 uur: misviering.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat

Zondag 6 juni:
8.30 en 11 uur: misviering.

TURNSUKSESSEN
VOOR OSS
Tijdens de onlangs in Haarlem gehouden
turnwedstrijden ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de Kennemer Turnkring,
hebben de A- en B-ploeg van de deelne-
mende teams van OSS-meisjes fraaie suk-
sessen behaald.
De B-ploeg sleepte een medalje in de
wacht en het A-team veroverde de eerste
prijs.
OSS heeft zich door deze en andere turn-
prestaties in het afgelopen seizoen het pre-
dikaat 'keurturnvereniging' tenvolle waard
getoond. In Nederland bezitten slechts 23
verenigingen dit predikaat.

FAMILIEBERICHTEN

Met droefheid geven wij kennis van
het overlijden van onze geliefde man,
vader, behuwd- en grootvader

ARIE WEBER
op de leeftijd van 61 jaar.

J. WeW-Loos
kinderen en kleinkind

Hamilton, Canada
104 Burrisstreet
1 juni 1971

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

BURGERLIJKE STAND
21—27 mei 1971

Dankbetuiging
Langs deze weg bedanken wij familie,
vrienden en kennisen voor hun belangstel-
ling bij ons 35-jarig huwelijksfeest.

Fam. G. Groen
Zandvoort, juni 1971"

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Aan allen, die blijk gaven van hun hartelijk
medeleven en belangstelling tijdens ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man

SIMON DE JONG
betuig ik hiermede mijn oprechte dank.

M. J. E. de Jong-KIümann

Zandvoort, juni 1971
Gasthuishofje 2

Geboren: Monique Daniëlle, d.v. T. van Ko-
ningsbruggen en J. H. Smits; Abraham Job,
z.v. J. Sjoukens en A. T. Wempe; Arjen
Bart, z.v. J. Blom en A. E. E. van den Bos;
Melinda, d.v. R. A. D. Baas en J. G. van
den Akker; Marjorie Jorinde, d.v. R. Dek-
ker en T. E. Poelma.
Overleden: Anna Adriana Cornelia van we-
ly, oud 83 jaar.
Ondertrouwd: Louis Gualtherus Waldemar
Suermondt en Yvonne Cornelia Belonje;
Hans Wilkes en Charlotte Petronella de
Mes; Signiet Pascual Martina en Catharina
Dreckmeier.
Gehuwd: Simon Louis Meier en Monica Ade-
geest; Peter Maclean Current en Frieda Jan-
netje Hooijberg; Arend Koster en Wilma
Koper; Gustaaf Alex Wijkhuizen en Anneke
Dammann; Richard Bruijnzeel en Myrna
Hooglander; Johann Paap en Alida Hendri-
ka Visser.
Geboren buiten de gemeente: Michel, z.v.
P. J. Habets en Y. M. Blits; Felix Johan-
nes Christiaan, z.v. H. A. Venniker en S.
M. Thans; Gerardus, z.v. G. Koning en A.
P. Koper; Massius, z.v. M. A. Koper en B.
Antonides; Jonna Tapanina Annikki, d.v. J.
J. van der Krift en M. S. M. Punto; Ralf-
Arend, z.v. J. Terpstra en E. F. Hilverdink;
Boudewijn Dirk, z.v. H. A. L. Teune en A.
van Kooten; Natasja, d.v. A. P. Terol en S.
Kamp; Petronella, • d.v. F. J. M. Versteege
en J. P. Schrander.'
Overleden buiten de gemeente: Willem
Blonk, oud 71 jaar, gehuwd met C. M. E.
Hollenberg; Johan Cornelis Herbert Poll,
oud 63 jaar, gehuwd met S. J. Bolman;
Henricus Martinus Franken, oud 86 jaar,
,gehu,wd met J. Hödl; Eduard Johannes Her-
man Lodewijk Krooneman, oud 79 jaar, ge-
huwd met C. van Tiel; Joseph Berghoff,
oud 69 jaar, gehuwd geweest met J. E.
Michels.

: 28 mei—3 juni 1971
Geboren: Marieke, d.v. G. J. Pol en G. H.
Kfoer.
Overleden: Adriana Kok, oud 96 jaar, ge-
huwd geweest met P. Balder.
Ondertrouwd: Robbert Wilhelmus Johannes
Koehorst en Margaretha Maria Datema.
Gehuwd: Simon Sebregts en Willy Klazina
van de Geer; Victor Jozef Maria ten Berge
en Marina Elizabeth Alexandra Betist; San-
der Wouterus Gerardus Retra en Ingrid Yo-
lahde Schuring; Pieter Johannes Antonius
Di(ele en Antje Henderina Faber; Christiaan
Jozef Maria Lemmens en Cornelia Maria
Burger.
Geboren buiten de gemeente: Arjen, z.v. G.
V.-Driehuizen en S. A. J. Millecam; Bianca,
d.v. A. A. Visser en M. J. M. Zwemmer.
Overleden buiten de gemeente: Alida Geer-
truida Koper, oud 64 jaar, gehuwd met J.
Zwemmer;' Catharina Albertina Berendina
Speer, oud 86 jaar.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in-
gaande maandag 7 juni 1971, gedurende
een maand :ter sekretarie voor een ieder ter
inzage ligt* het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland d.d. 4 mei 1971,
afd. 1, no. 3, houdende goedkeuring van
het bestemmingsplan 'Kostverlorenstraat—
Sophiaweg'.
De inspekteur van de ruimtelijke ordening
en zij, die zich tijdig1 met bezwaren, zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten, hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep
instellen.

Zandvoort, 2 juni 1971

De burgemeester voornoemd,
K. C. VAN, DER MIJE PZN., l.b.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, d i rekt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
ƒ595,-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 15 50,

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Gevr.: leerling-kapster of
kapster; wordt opgenomen
in leerlingenstelsel voor da-
meskappersvak.
Salon 'YVONNE'. Halte-
straat 63. tel. 2214.

Aangeb.: brommer, bouwj.
'68; butagaskachel; 2-pers.
matras. Te bevr. vrijdag tus-
sen 5 uur en 8.30 uur. Nas-
sauplein 5.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort. Te
bevr. Tentenkamp KVA, no,
330.

Duitse familie zoekt te
Z A N D V O O R T
voor de mnd. JULI,
W O N I N G of FLAT,
met 2 of 3 slp.k., 5 pers.
Telefoon 2525.

Zilvergrijze dwergpoedels
te koop, 6 wk., 2 reuen en
2 teven. Boul. P. Loot 25,
telefoon 3138.

Voor direkt gevr.: kamer-
meisje of vrl. hulp. Hotel
Faber, Kostverlorenstr. 15,
telefoon 2825.

Te koop: 2 Opel Rekords
en een brommer, Puch.
Stationsstraat 3.

„Met blote voeten In het park"

Blijspel
Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni. ,,

Toneelvereniging 'op -Hoop van Ze-
gen' zorgt voor een fijne avond.
Gebouw 'De Krocht' ' 8 uur

Metselaar kan weer REPARATIES en
kleine VERBOUWINGEN aannemen.
Prijs billijk. Tel. 023 - 326462.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame ,- Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Gevr. voor direkt: café-res-
taurant kelner.
Restaurant Van Houten Zee-
straat 29, Zandvoort, telef.
2781.

Aangeb.: ijskast ƒ 50,-. Te
bevr.: Nieuwstraat 3, uiter-
lijk zaterdag.

Te koop grammofoonplaten,
talenkursussen, Frans, Duits
Engels, Spaans en Italiaans,
geheel kompleet, z.g.a.n.
ƒ 25,— per kursus. Telef.
070-652405 of 111097.

Te koop gevr.: 50 cent per
kilo betalen wij voor uw
oude 78 toeren grammo-
foonplaten. Br. aan postbus
9710, Den Haag.

PENSION 'LAMMY'
Wij vragen voor de morgen-
uren enige flinke kamerhul-
pen. Hogeweg 34, tel. 3466

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie Galleen noodgevallen),
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie u
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk RaadhuispleipiitjH
2307 Horlogebedrijf C. Waa'ning, 'NIEUW

ADRES: Sophiaweg 4. ':':

(023) 242212 Garage FlintermatirZand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en

1 Zeestraat 27
2525 W. Schouten, centrale verwarming,

oliehaarden, gasforn., wasautomaten
(0^3) 287487 Singer Naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
, ( Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

HOOFPPljN POEPERS

HELPEN
l

Bijverdienste
? DIRK VAN DEN BROEK N.V.

vraagt voor haar supermarkt Kerkstraat 19 in
Zandvoort:

scholieren
Min. leeftijd 18 jaar.

Die tijdens het vakantie-seizoen 's avonds van
19.00 tot 21.30 uur (na een korte opleiding),
onze kassa's willen bedienen. Aanm.: bij onze me-

' vrouw Stuart, ma. 7 juni a.s. tussen 10.00 en
16.00 uur in ons filiaal Zandvoort, tel. 02507-3643

Sunclass bouwt prachtige recreatie-bungalows in
Nederland, maar ook onder de Italiaanse zon.
Sunclass doet dat in het groot. Dit jaar wordt de
mijlpaal van de 1000-ste woning bereikt.
Dat brengt nogal wat werk met zich mee, ook om
het, geheel administratief op een moderne wijze
te begeleiden.
Het wordt te veel voor ons huidige (kleine) team
en wij zoeken dan ook naar een:

jonge administrateur
een-midden twintiger met M.B.A., studerend voor
S.P.D., die een goede kans met beide handen
weet te grijpen.
Hij zal het druk krijgen, en eigen initiatieven ruim-
schoots kunnen ontplooien.
Laat de man die wij bedoelen bellen met de heer
Burger onder no. 02507-2100/3404 of een brief
sturen aan:

Sunclass Bungalows
Bouwes Palace 5A-5/6 - ZANDVOORT

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

„HET P A R O O L " vraagt:

flinke bezorgers
voor het strand en voor dorpswijken.

Aanmelden: A. Keesman, A. J. van der Moolen-
straat 76, tel. 2110, voor 7.30 uur.

adverteren
doet verkopen

me

cle maaltijd in een koekje

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor" gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties,. onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

Makelaar ,
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 -Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

AI gaat u over'n half uur
op reis, de ABN zorgt tijdig voor
uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij de ABN zijn ze
in een wip verzorgd. En makkelijk, u regelt er ook uw i-e
en bagageverzekering. Alles bij elkaar op één adres,
'n vertrouwd adres! Begin uw vakantie bij de ABN.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341



een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

! *

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

VOOR AANMAAK
en BARBEQUE
1|10 HL

f 2.00

Alleen bij ons
BEUKEN en EIKEN
l MAND, plm. 25 kg

f 4.00

Cash & Carry
Ü ' \ v

Bendix koelkasten

van 329,- Aroor
J i i 3 ^

brengen en aansluiten 239,-

DIT KAN ALLEEN:

Radio Peeters nv

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
(Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l

.Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R I E U S , Koninginneweg 21.
Zandvoort. Voorlopig tel. 5119 of tel. 2134.

ALLE VERZEKERINGEN • AUTO-FINANCIERING

Mevr. A.M.Folkors
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

KOLEN ZQMFRPRI . I7FN OLIE
I

Limburgse antraciet ,
Ie S O O R T 15,70 '
West-Faalse antraciet
West-Faalse antraciet
S U P E R
SYNTRACIET
UNION BRIKETTEN

Van der Wie ij &
KANTOOR: SMEDESTRAAT
ZANDVOORTSELAAN 319 -

ur\iiTCirr\r\i • ••_

II III , parel IV V

?16,65 18,70 18,70 18,00 13,50
19,75 19,75 19,10 14,90

20,90 20,90 20,30 16,95
15,70
13,45 per 100 kg

Zoon
19 - VERKOOP na 17.30 UUR:
- TEL. 0 23 - 24 09 32

•_•• us'M irni /•>!/•!/• e M

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 • 24 28 30

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

UW VAKANTIEGELD IS BIJ ONS
GOUD WAARD!

diamant - briljant
14 kar. gouden halve-maan broche met 15 witte vurige

briljanten (als aanbieding) 695,—
14 kar. wltgouden collier met daaraan een wltgouden

rozetvormlge hanger met 15 briljanten -..-... 425,—
Ant. model roretvormlge diamanten oorknoppen 350,—
Antiek 14 kar. roodgouden broche met 13 mooie

diamanten, waarvan één grote peervormlge 595,—
18 kar. gouden damesring (markies) met In midden
14 kar. gouden damesring met 5 briljanten In rij 179,50

3 briljanten en rondom 22 briljanten 595,—
G O U D / Z I L V E R
14 kar. brede gouden dameshorlogebandje ,.. 165,—
14 kar. brede gouden herenhorlogebandje 275,—
Naslag gouden vijfjes 14,95.

Naslag gouden tientjes 29,50
Per 10 stuks 125,—. Per tien stuks 275,—
Echte gouden tientjes Wilhelmlna 46,—.

Willem III 47,50
14 kar. gouden muntranden, vanaf 10,—
14 kar. brede zware dubbele gouden bolletjes-armband,

grote maat 395,—
Cultlvé paarlen collier, gelijklopend, geknoopt,

met zilveren sluiting 49,50
Antiek zilveren theepotje, model parelrand ... 475,—
Zwaar zilveren blaadje,

hekwerkmotief met parelrand 500,—
Verzameling ANTIEKE Brijlepels (o.a. Amsterdam,

Rotterdam), vanaf 200,—
ORIG. ant. gegraveerde zilveren tabaksdoos 395,—
OCCASION. ROMANTISCH schilderij (koeien met

weiland, bomen en water). GESIGNEERD Offer-
mans 1852 (zie Prisma Lexikon) 1250,—

Tevens ruilen en /of kopen wij alles van u In op gebied
van gouden broches, armbanden, horloges, antiek zilver,
zilver met kristal, porcelein, oude munten, zilveren vor-
ken en lepels, diamanten en briljanten sieraden.
KOM of BEL naar Fa. Van Ravensteln (lid van de Ne-
derlandse Juweliersbeurs), Ridderstraat 5, Haarlem.
Telefoon 023 • 320274.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
j gewassen
' en gestreken

,: goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot / 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

T E K O O P :

nieuwe kruiwagens
met luchtband-wlel. Leverbaar uit voorraad.

TOM LOOS
VAN LENNEPWEG 38/3 - TELEFOON 4996

Th. A. Loos v.h. Weber
LOODGIETERSBEDRIJF

Sophiaweg 13 - Tel. (02507) 5207 • Zandvoort

VAKANTIE
van 29-5 — 15-6

R. LOOS, Gasthuisplein 11, telefoon 4839

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135
.-r

u vindt tiü ons
de grootste sortering

en S g-otste^rraad
diepvriezers

wasautornaten
televisies

radio-meubelen
afspeel-apparatuur

INSTALLATIE IUREAU

Centrale verwarming

i Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

Katholiek onderwijs in Zandvoort
IN ZANDVOORT-ZUID
Sint Agatha-kleuterschool
Lijsterstraat 6, telefoon 3266.
Hoofd: mej. J. A. Heemskerk. Leid-
ster: mevr. Boot-Bervoets.
Aanm. voor het nieuwe schooljaar:
maandag 7, dinsdag 8 en donderdag
10 juni van half 4 tot half 5.

IN ZANDVOORT-NOORD
Kleuterschool 'Het Zeepaardje',
Linnaeusstraat 4, telefoon 5093.
Hoofd: mej. A. M. J. Dirrix.
Aanm. voor het nieuwe schooljaar:
maandag 7, dinsdag 8 en donderdag
10 juni van half 4 tot half 5.

Mariaschool, school voor basisonder-
wijs. Hoofd W. van Gemert, Konin-
ginneweg 1, telefoon 2765.
Aanm. voor het nieuwe schooljaar:
dagelijks na school, van kwart voor
vier tot half vijf.

Nicolaasschool, school voor basis-
onderwijs, Celsiusstraat 73, telefoon
5601, hoofd: P. v.d. Smaal.
Aanm. voor het nieuwe schooljaar:
dagelijks na school, tussen vier en
half vijf.



crUioempias

Jonge, Italiaanse

SOO gram
„VALENCiA LATEmaasapi

samen minstens 1700 gram

nieuwe oogst kwaliteitsklasse I

' ^GÜNS^̂  ^

Soepasperges
met punten

blik
280 g
_Aspergesoep

Advies-,,.-. l Bij CA\ DEZE
orljs 55
Perla Amerieana

dabbelpak 500 g
albert heijn

Soera
1/2 blik

J In de SuperMarts met een \
gebakafdeling

Moorkoppen
4 stuks -_

geldig t/m zaterdag

[hLnortabie_E!eJ

ohFils
12 halve liters

ohLeverpastei
2 blikjes a 100 gram 9%

Mager Gerookt Spek
aan 't stuk ± 250 gram per 100 gram

uit onze afdeling delicatessen

Varkensrollade
dl AA

1»

Delieafa fruit -zak 250 gramJ-s*

Zaanse. Molen ^«v
_ dubbelpak ± 500 gram*?^

Mosel
Oh Schuurpoeder
Gemberbrood
Kokosmakronen

± m Q^ 9s
Pak e , ,

85

Galif ornische Rozijnen 7 K
Bonner. _ pak 6 doosjes samen 252 gram 36» V

Geldig t/rrfzaterdag

Aanbiedingsprijzen gelden van donderdag 3 t/m woensdag 9 juni

Heijn.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3.50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE CO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

vijfjarenplan van b en w
voor investeringen
in kapitaalsobjekten

ohvz met blote voeten
in het park

POLITIE WIL
SAMEN MET PUBLIEK
PLANTSOENEN BESCHERMEN
De politie zal scherp toezicht gaan hou-
den op de vernieling van de gemeentelijke
plantsoenen. Eind vorige week en begin
deze week hebben de in de omgeving van
de plantsoenen woonachtige ingezetenen
een brief ontvangen, waarin zij worden ver-
zocht alle medewerking te verlenen bij het
in stand houden, van het groen. De aktie De tonee|vereniging 'Op Hoop van Zegen' iets willen zeggen. Op de zesde rij was het
van de politie is een direkt gevolg van be£|oQt het tonee|seizoen met het b|jjspe| duide|ijk te horen en ook bij de vorige op-
klachten van de omwonenden over het ge- ,Q b,ote voeten jn het park- van Ne(, s,. voermg van .Qp Hoop van Zegen, was ̂

Tijdens de vandaag over een week te hou- in 1974 en het eveneens aanbrengen van d|"a9. vart °e jeuga met DetreKK mg tot ae mon De zga( van >De Krocht' was vrjjdag- dat luide souffleren al opgevallen. In beide
den onpnhare veraaderina van de zand- sierbestrating op het Kerkplein in 1972 in P antsoenen. volgens ae Klagers woraen ae d behoor|jjk bezet en de aanwezigen gevallen ondervonden we het als storend.
den openbare vergadering van de zand ^^ ̂  y ̂  Deze

 H
vervroegde aan- P antsoenen gebruikt om te voetballen en hebben 2Jch k

j
oste|ijk geamuseerd met de We weten niet hoe andere toneelverenigin-

voortse gemeenteraad zal het door burge- |eg heeft tot aevo|gi dat de gewone dienst f'3. sPeel' en, 7,7 ar' ua HP npmppntP belevenissen van het jong getrouwde stel gen dit oplossen, maar misschien kan er
meester en wethouders opgestelde vijfjaren- van de gemeente eerder met rente- en af- X°'Pf!13 ®!," u"™,„f„ Hp nianfononon in Bratter, dat een kale zolderkamer als woon- eens over worden nagedacht.

schrijvingslasten wordt belast dan in het !| "" ondernoua van ae plantsoenen in rujmte toegewezen heeft gekregen en daar- Al met al was 't echter een genoegelijke
nm-cnrnnUpiiikp. nlan hpt np.ual was. ^andvoort geen eenvoudige zaaK nier en yan een geriefe|jjk vertrek heeft weten te avond, die besloten werd met een dank-

m andere kustplaatsen is het heel moei- makerl| voor 2Qver bjj net ontbreken van woord van de heer W. A. van der Moolen.
van rfp -*PP' een bad en verwarming en bij aanwezig- die de medewerkenden bloemen en andere

VPP! kwptel heid van een enorm aat in net dak en een attenties aanbood. Bestuur en spelers van
VCCl |\WClO" nnmar+n 4/\f*t»t ftf\nf b A + war + fol/ f» «n M a n no. (t n Hrtnn \/JSn 7Onan' on T o L» ai- rf\nie*e*e\i ir

plan voor investeringen in
ten worden behandeld.

oorspronkelijke plan het geval was.
In het plan is thans de bouw van een .... „ u„»;„„„ \
zwembad opgenomen. Dit objekt is voors- l1* lïïn.P»»? H A ' n

Volgens het plan zal de gemeente tussen hands pro memorie geraamd, omdat van tengevolge van ae n
de jaren '71 en '75 een totaalbedrag in- partikuliere zijde onderzocht wordt of van Ha5r

r5°°r j;'m* * A n ~ * j A n n c % i i ji i j. _i_«. 'i. . . . . . .. . • i i . nsa rnPr na nue jaieu / i en i-j ecu I.UI.««IM Û.«V ... (janiMJ'ieie ^juc uuuci^uwiii VYUIUI u. van . . . - • |anp|in.,.aart- „aionon gemene tocht door het vertrek nog van ge- 'Op Hoop van Zegen' en zeker regisseur
vesteren van ƒ20.710.000. Uit het plan dje zijde tot realisatie kan worden over- oaaraer aan rneer lanamwaarts geiegen riefe|jjk kan worden gesproken. Bovendien Han Rooth kunnen met voldoening op de

J" '-- • - . . . n rret niersiei van nei zjjn de zes te bek|immen trappen wel een slotvoorstelling van dit seizoen terugzien.
een moeizame en kost- u-_j: — i,..~—_ j„ u„,—.i,v.„ ...-„„«„r v, *«blijkt, dat het grootste

handicap en kunnen wanneer
Ite van dit be- gegaan zodat de gemeente in dit geval niet groenvoorzieningen.

drag- is bestemd voorde uitvoering van LT behoeft te'?nves?eren maar desge- ^^ *nn^nnpirfTn ri™™hoontKmPn
openbare werken. Hierna volgen kapitaals- wenst in de eksploitatie kan deelnemen, zo- $![%! £B?i«°™n H. „n„iitfJ-£\ iSn rv ze eindelijk op zolder gearriveerd zijn de
uitgaven voor de openbare veiligheid, volks- als dit ook met het gezondheidshuis aan „„LyfJ, ,.„1,1.=t on „Viur in hLfH^ai; af eerste minuten geen woord uitbrengen. nnctl DDICC
huisvesting, onderwijs, ekonomische aange- het Beatrixplantsoen van de samenwerken- B^itieye resuitaten zullen n hoofdzaak a - De opdringerige mede-flatbewoner, Victor OPEN BRIEF
i«-^«u«j«« nstiisp,-iA-vnns4hairi an ainomopn /j« t-*..;,.if »*«»;»:.*/*.».« u «f n mr-j ..1.50 Hangen van ae meacwerKing van nei p u- \f^\^^^n Of^n »»(a*- ^m-taf A m»>r» A~,a ^i Aria

aan de burgemeester
van zandvoort

legenheden', volksgezondheid en algemeen de kruisverenigingen het geval was. hrp^^l^S H* flïrtktlonïri^9 Van PU" Velasc°. een wat oudere man die al drie
beheer. Omtrent de gewenste groenuitbreiding en lunKuonans. huwelijken achter de rug heeft, wordt door

«. , ,̂ «, .L, bebossing van de gemeente zullen b en w * Corie Bratter via een etentje buitenshuis
INVESTERINGSPLAN met de Grontmij kontakt opnemen. Primair Dat de plaatselijke overheid de ingezete- aan haar moeder Ethel gekoppeld. Maar
EEN 'MOMENT-OPNAME dient antwoord verkregen te worden op de nen wil betrekken bij toezicht en bescher- wanneer na het bewuste etentje, dat rijke-
In hun inleiding bij het investeringsplan vraa of deze voorzieningen blijvend aange- ming van het openbaar groen in de gemeen- W met drank werd besproeid en waarna Geachte Heer
noemen b en w het plan een moment-op- bracht kunnen worden. |n het bevestigende te, is een eksperiment dat een kans ver- de disgenoten in een uitbundige stemming
name', welke het karakter van een progno- geva! kan hiermee bij het jaarlijks bij te dient. Nu men de politie heeft belast met thuiskomen, Ethel, die door Velasco naar Op 29 mei 1971 ontving ik van U
se draagt. Een investeringsplan mag een ste(|en investeringsplan rekening worden ge- de supervisie lijkt het ons juist dat zij ook huis gebracht zou worden, de volgende dag een schrijven, waarin aan een 71-jarige
dynamisch beleid niet in de weg staan, ver- houden. toezicht houdt op de methoden die worden niet in haar eigen huis gearriveerd blijkt te man en zijn vrouw een woonvergunning voor
volgt het kollege. In de praktijk zal dan net investeringsplan omvat verder o.m. de aangewend om het groen te sparen en te zijn. ontstaat er een enorme ruzie tussen een vierkamer bovenwoning wordt gewei-
ook blijken, dat ook in de toekomst kre- bouw van een nieuw politiebureau, bouw- bewaren. Het omheinen van plantsoenen de jonggehuwden, waarbij Paul Bratter gerd.
dieten worden gevraagd voor met m net jaar Ig73 en geraarnd bedrag ƒ2.500.000; met prikkeldraad b.v. vinden wij een on- z.'Jn vrouw overlaadt met verwijten. De ru- In Uw schrijven aan deze voormalige ver-
plan opgenomen kapitaalswerken, omdat de bouw van remjse voor publieke werken en sympathieke en bovendien gevaarlijke 'be- zie neemt zo'n omvang, dat er al gespro- zetsstrijder stelt U, dat voor hem en z'n
uitvoering er van urgent is geworden en au|a begraafplaats, bouwjaar 1971 en '72, veiliging', die erger is dan de kwaal welke ken wordt over een scheiding, waartoe Paul vrouw de woning te groot is. Op 3 februa-
dit niet kon worden voorzien, en dat ander- kosten geschat op totaal ƒ 1.477.000; er mee wordt bestreden. Vooral jonge kin- midden in de nacht zijn boeken raadpleegt ri 1970 verstrekte U echter voor dezelfde
zijds investeringen, welke wel in het plan bouwrijpmaken plan Noorderduinweg in '71 deren worden door het oplopen van soms om de juridische en technische details van woning aan een jong aanstaand echtpaar
voorkomen, niet worden gedaan in het jaar, t.e.m. '75, raming ƒ1.900.000; bouwrijp- ernstige verwondingen aan armen en benen de scheiding door te nemen. Natuurlijk wel een woonvergunning,
dat in het plan is vermeld, uit technische maken plan Kostverlorenstraat tussen '71 en de dupe van de scherpe punten van het loopt het allemaal wel los en als het doek De door U afgewezen huurder zou een huur-
en/of financieringsoverwegingen. '73) kosten ƒ 600.000 en bouwrijpmaken schrikdraad. Het voorkomen van dit leed aan het slot valt is alles weer koek en ei. prijs van ƒ 390,— p.m. betalen, een huur-
Een investeringsplan is derhalve een leid- p|an 2uid tussen '73 en '75 raming achten wij minstens zo belangrijk dan de Een stuk met veel humor, dolle situaties en prijs waar Zandvoortse woningzoekenden
raad voor het toekomstige beleid, aldus b ƒ ^ 200 000 bescherming van de groenplaatsen. spelers die stuk voor stuk erg veel plezier weinig belangstelling voor hebben, terwijl
en w. ' in hun rol hadden. Jo Bisenberger-Kromhout hij nu slechts ƒ 132,50 p.m. verhuurt.

maakte van Ethel een kostelijke kreatie en Uw afwijzing heeft mij in hoge mate ge-
hetzelfde deed Jan Bos met de eksentrieke schokt, omdat ik niet in staat ben een man
Victor Velasco. Bij Rietje Kuyk-Spierieus — dje in een concentratiekamp heeft ge-
kruipt het bloed bepaald waar het niet zeten voor recht en gerechtigheid — uit te
gaan kan. Nog niet zo lang in. het 'vak' leggen, dat U aan een jonge man en z'n
openbaarde zich een onmiskenbaar talent, aanstaande vrouw wel een vergunning ver-
Niek Schols, wiens spel in voorgaande pp- strekt maar aan hem weer niet. Volgens

de welvaart zit ons dwars voeringen vaak iets stroefs had, iets niet- de richtlijnen van de Minister-van Volks-
los-kunnen-komen, konden wij dit keer bij- huisvesting en Ruimtelijke Ordening d.d. 23

Daarnaast is een investeringsplan een nood-
zakelijk hulpmiddel voor het bestuur om in
staat te zijn verantwoorde beleidskeuzen te
maken ter voorziening in de groeiende lo-
kale behoeften. Door het afwegen van de
wenselijkheid en noodzakelijkheid van de
gedachte voorzieningen wordt het mogelijk
prioriteiten te bepalen, rekening houdende
met technische, financierings- en budget-

talen wij, Uet poed tnet

taire aspekten, stelt het kollege. - - " -- ' - - zonder waarderen. Hij gaf uitstekend ae- deceinbei 1969 bent U verplicht-een woon-
Jawel, we hebben 't natuurlijk moeilijk. Of- Ja, dat mag u zeggen: ik bén wat zwaar stalte aan de jonge advokaat Paul Bratter vergunning af te geven indien de aanvrager

FINANCIERING VIJFJARENPLAN schoon de welvaart ook ons niet voorbij op de hand vandaag. en we zijn heel erg benieuwd naar een vol- 50% meer aan huur gaat verwonen, art.
Uitvoering van het plan betekent in de ko- gaat. Maar er is altijd een stuk onbeha- Toch blijf ik optimist, omdat ik niet anders gend optreden van hem. Rik Drommel i sub a.
mende vijf jaren een investering van gen', zelfs in de meest rooskleurige omstan- kan. Ik had over dit stuk onbehagen lie- bracht heel verdienstelijk de PTT-monteur Het is prachtig als U op 4 mei ieder jaar
ƒ20.710.000. Hierop kan in mindering digheden. Rooskleurige omstandigheden ver kontakt opgenomen met mijn grote die de aansluiting kwam verzorgen. voorop loopt bij het herdenken van ver-
worden gebracht een bedrag van worden dan bedoeld als omstandigheden, vriend Momus, omdat die altijd iets meer Piet Stegeman vervaardigde het dekor, dat zetsstrijders die vielen voor het recht en
ƒ 10.900.000 wegens te ontvangen rijksbij- waarin je behoorlijk uit de voeten kan. lo the point is in ernstige zaken als ik, bij het begin van het tweede bedrijf terecht zelfs de neonreclame die dag laat doven,
dragen, opbrengst grondverkopen en aan- Financieel dus, ekonomisch, zoals dat met maar hij was niet thuis. Waarschijnlijk een open doekje kreeg, het kapwerk werd Het zou echter nog mooier zijn indien U
wending van reserves. Per saldo dient der- een duur woord heet. Vrienden, ik sprak zwierf hij door zijn geliefde duinen of ging verzorgd door een zekere Elen, en Joke van niet met twee maten zou meten en ook aan
halve een bedrag van ƒ9.810.000 ter fi- eens een jongeman, die gek was op de hij te paard in gestrekte draf via de Shi- der Mije leverde haar aandeel als souffleu- deze 71-jarige een woonvergunning ver-
nanciering te worden aangetrokken. muziek, die de piratenzender 'Veronica' da- loh-ranch naar Kraantje Lek. (De man is se. Over het souffleren zouden we graag leent, waarop hij zonder meer volgens de
De voor de komende vijf jaren aan te trek- gelijks het luchtruim in slingert. veel ouder dan ik en ik begrijp niet waar Minister van Volkshuisvesting recht heeft.
ken financieringsmiddelen ad ƒ9.810.000 |k zei hem — met zijn, in zijn ogen bij- hij de energie vandaan haalt) Kortom, Mo- UITSLAGEN P.V. PLEINES Het moet voor Zandvoort een eer zijn dat
kan de gemeente niet zelfstandig op de zonder ondeskundig oordeel — dat ik zo mus kon ik niet benaderen, daar is meer iemand met een concentratiekampnummer
kapitaalsmarkt opnemen, maar zij is hier- nu en dan wel eens Veronica beluisterde, voor nodig. Daarom doe ik 't vandaag met Afgelopen zondag nam de vereniging deel in z'n arm hier z'n laatste levensjaren wil
voor afhankelijk van toewijzing door de maar dat ik er niet kapot van was. Ik wil eigen middelen. Maar ik heb er wel de aan een wedvlucht vanaf St. Ghislain, af- wonen. Het is ronduit een schande dat U
N.V. Bank van Nederlandsche Gemeenten best modern zijn, maar ik heb een afschu- dood in. Omdat wij 't zo moeilijk hebben, stand 223 km. Na te zijn gelost arriveer- zo'n man een woonvergunning durft te wei-
door bemiddeling van Gedeputeerde Staten welijke hekel aan herrie. En ik maakte mijn Omdat ik niet bij machte ben u een hart de de eerste duif om-15.7.53 uur. geren, terwijl U wettelijk verplicht bent de-
van Noord-Holland en de ministers van Bin- jonge vriend duidelijk, dat Veronica een on- onder de riem te steken. De resu|tatpn warpn- ze vergunning te verlenen,
nenlandse Zaken en Financiën. De centrale behoorlijke hoeveelheid herrie, c.q. lawaai Iemand zei eens over mij: Bartje is een lc" c"' Het wordt nu de hoogste tijd dat ook U
financiering van lang lopende middelen, produceert. (Ja, dat is wél zo. Zelfs de dorpsgek. H. Lansdorp: 1, 28; P. Dannenburg: 2, 4, voldoet aan wettelijke verplichtingen en
welke maatregel in beginsel voor noodsi- man die de plaatjes annonceert, heeft Goed, ik ben ook een beetje gek, maar net 7, 17; W. Driehuizen: 3, 9, 25; L. Bol: 5, niet langer de Ministeriële richtlijnen aan
tuaties is gekreëerd, is op 4 december meestal een overslaande en vrij irritante niet zo gek als u wel denkt! Ik geloof na- 15, 22; M. Buis: 6; J. Koper en Zn.: 8, Uw laars lapt.
1970 voor de vijfde achtereenvolgende stem). mel'Jk' dat wij - zoals we hier met z'n' 11, 12; C. van Egmond: 10, 21, 23; R. Hoogachtend
maal verleend. Gezien de financieringsmoei- En dan hebben we 't nog moeilijk met de allen m dit overbevolkte landje zitten - Driehuizen: 13, 29; P. Koper: 14, 19; J. „ , k, „
lijkheden-bij een groot aantal gemeenten luchtvervuiling. Ik las j.l. vrijdag dat mijn het bijzonder goed met elkaar moeten me- Swart: 16, 27; A. Molenaar: 18; D. Mole- K. J. N. Kramer,
hebben de ministers van Binnenlandse Za- onvergelijkelijke vriend Stoeleman een nen
ken en Financiën besloten een vloer te leg- sneer gaf aan de automobilisten. Is zijn
gen in het investeringsniveau voor de nieu- goed recht, maar als de mensheid geleerd
we werken van de gemeenten en provin- heett met, auto's te leven (en te sterven)
cies tezamen van 100 miljoen gulden per danikan'je natuurlijk boos worden over het
maand, ingaande 1 april 1971. Alle boven onbehoorlijk parkeren, maar het aantal au-
het vloerbedrag bij de bank beschikbaar "to's, vermindert er niet door.
komende middelen zullen worden bestemd Waar gaan we heen, vrienden? 't Is alle-
voor konsolidatie van vlottende schuld en maal niet 20 eenvoudig,
verdere financiering van werken, welke in Voorlopig is geld-verdienen nog het alleen-
uitvoering zijn. zaligmakende in deze zieke maatschappij.
Na vaststelling van het investeringsplan Om nog even op Veronica terug te komen:
door de raad zal het plan aan Gedeputeer- mijn jonge -opponent van hierboven ver-
de Staten worden toegezonden met het ver- trouwde me nog met een smalende glim-
zoek te bemiddelen in de verstrekking van lach toe, dat 'die jongens' toch maar goed
de noodzakelijke financieringsmiddelen. verdienen. O.K., weet ik wel. De jongens

van.de 'gestampte pot' doen al lang niet
KEUZE VAN PROJEKTEN meer mee, daarvoor zijn in de plaats ge-
Bij de behandeling in de kommissies van komen de leiders van vakbonden, de trai-
bijstand verzochten de leden van de kom- ne'rs van top-voetbalklups en hun voorzit-
missie voor de financiën b en w een zo- ters. Maar wat zegt mij dit? Geld verdie-
danige wijziging in de verdeling van de nen is een respektabele bezigheid, voorzo-
werken voor de vijf jaren aan te brengen, ver je er je evenmens niet mee benadeelt,
dat de hieruit voortvloeiende jaarlijkse las- maar als er een kwart miljoen voor kerels
ten wegens rente en afschrijving een meer wordt geboden, die alleen maar tegen een
gelijkmatig oplopende stijging te zien zou- voetbal kunnen schoppen zolang als hun
den geven. Het kollege heeft met deze benen het uithouden (en dat is niet heel erg
wens rekening gehouden door het naar vo- lang)- dan wordt het verschil wel bijzonder
ren schuiven van enige objekten, waar schrijnend in vergelijking met de huisvader,
door enige kommissieleden om was ver- die maar moet afwachten of er met z'n
zocht. Het vervroegen van objekten betreft kollektieve arbeidsovereenkomst nog wat
de doortrekking van de Herman Heijer- dragelijks uit de bus komt.
mansweg — onder de spoorlijn door — En daarom is er — ondanks de welvaart
naar de Linnaeusstraat, waartoe thans in — een diepgaand gevoel van ontevreden-
1974 een eerste bedrag van ƒ t.750.000 heid. Er begint iets te sudderen: zou geld
is geraamd, het aanbrengen van sierbestra- verdienen toch niet zo belangrijk zijn? Mis-
ting in de Kerkstraat in 1972 in plaats van schien voelen wij er meer voor adem te

kunnen halen in een atmosfeer die nog zui-
T ÜÜDT TTVT/-> irr\ir ver ^s- misschien zouden we onze spieren
LLtKUrNU-JvUlV willen gebruiken, als''t maar niet zo gek
OVERLEEFT VAL stonP voor de buren als we zondags gin-
iTAivr Ttf^infTne-, n * T i -̂in 9en wandelen met onze kinderen. (De bu-
VAN BOUWES PALACE fen hebben twee auto's).
Vorige week is een leerling-kok aan de dood Pessimisten hebben beweerd dat wij ten
ontsnapt, toen hij op een platform van de onder gaan aan onze welvaart,
hoogste verdieping van Bouwes Palace zijn Och, ik geloof daar niet zo in. Vandaag of
evenwicht verloor en naar beneden tuimelde, misschien morgen breekt het inzicht baan
Zijn val werd gebroken door een enkele dat wij bezig zijn onszelf dood te kultive-
meters lager gelegen balkon van het ap- ren en dat wij met al ons geld eigenlijk
partementenhotel. De leerling-kok moest geen? kant op kunnen, want we zijn niet ge-
met een heupfraktuur in een haarlems zie- lukkig. Wij worden te veel bedreigd door
kenhuis worden opgenomen. Het ongeval lawaai, luchtvervuiling, door snobisme. Geld
gebeurde toen de jongeman even een verdienen is zo indringend geworden, dat
luchtje ging scheppen op het platform in wij nauwelijks aandacht hebben voor onze
de nabijheid van het dakrestaurant. gezondheid an onze geestelijke welvaart.

BARTJE naar: 20; W. Terol: 24 en C. Visser: 26. Kostverlorenstraat 113.

^£^

SIAVITA
S1ASAUS

heerlijk romig

grote fles
HALV
LITEH

vanjfuvoor

KLOK WASMIDDEL
vooreen schone witte was!

matig schuimend
geschikt voor alle wasmachines

tomaten/groente
met veel verse groenten SOEP

4bordenbiik

voor

GARDENA
KERSENJAM

eerste soort, dus met heiekersen!

van
voon 70

GOMPLETAinstant
MELKPOEDER

U kent het van de radio en t.v; vooreen
lekkerkopje kof f ie! ideaal om meete

nemen metvakantie!



Vrijdag 11 juni a.s. opent

Autobedrijf Raaijen
BP Service-garage/Fiat dealer

Open House met autoshow
zaterdag 12 juni van 10.00 - 22.00 uur

zondag 13 juni van 10.00 -17.00 uur

Autobedrijf Raaijen
Kamerlingh On nesstraat 15, Zandvoort (N)

SMURF MEE- SMURF BP

geslaagd jubileumkonsert
door zandvoorts christelijk kinderkoor

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300.- voor
ƒ595,-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN. Amsterdam, tel.
O 20 • 42 15 50.

PENSION 'LAMMY'
Wij vragen voor de morgen-
uren enige flinke kamerhul-
pen. Hogeweg 34, tel. 3466

Geyr.: TIMMERMAN voor
kleine werkz.h. in een flat;
METSELAAR, voegen voor
buitenpui flat. Telefoon
4519.

Gevr. voor de maand aug.:
gemeub. zomerhuis, 4 pers.
Br. ond. nr/3901 bureau
Zandv. Courant.

Student, 18 jr., zoekt sei-
zoenwerk. Tel. 02507-3847.

Restaurant 'La Reine', Kerk-
straat 15, telefoon 2253,
vraagt voor direkt:
vrouwelijke afwashulp, 3
avonden p.w., ƒ60,- netto.

Reeds geruime tijd, voordat vrijdagavond
j.l. het feestkonsert door het Zandvoorts
Christelijk Kinderkoor o.l.v. Pleter de Jong
een aanvang nam, was de feestelijk versier-
de Jullanakerk en de bijzaal tot de .laatste
plaats bezet. Vele ouders en familieleden
en andere belangstellenden waren aanwe-
zlg om het jubilerende koor te beluisteren
en te genieten van het bekende duo Saskia
en Serge.
Na het openingswoord door ere-voorzitter
P. K. van den Houten, waarin deze allen-
van harte welkom heette en de betekenis
van het kinderkoor voor Zandvoort en om-
geving- uitvoerig schetste, zongen de kinde-
ren hun eerste reeks,=liederen, daarbij aan
de vleugel begeleid door Teke Bijlsma.
Zoals gewoonlijk kenden de kinderen de
teksten volledig uit het hoofd en waren ze
een en al aandacht vóór hun dirigent. Als
soliste trad MariëttelHaverkate op. Waar-
schijnlijk zijn de kinderen enigszins, nerveus
geweest, gezien de qrizuiverheden..die.._aan..
vankelijk hier en daar.te horen waren, maar'

die toch langzamerhand verdwenen.
Het duo Saskia en Serge oogstte vooral
bij het grote aantal .jongeren veel sükses,
hoewel ook bij dit optreden met name door
Saskia erg onzuiver gezongen werd.
Na de pauze, waarin, een verloting plaats-
vond en bovendien ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan gebak werd aangeboden,
werden de dames De Pater, Van Vliet en
De Hoop door de ere-voorzitter in het zon-

*» muhQd In Mn k**kj«

netje gezet wegens de vele verdiensten,
die zij in de afgelopen 15 jaren aan het
kinderkoor bewezen hebben.
Na afloop van het zeer geslaagde konsert
werden ook dirigent Pi e t er de Jong en pia-
nist Teke Bijlsma, die zich wederom een
uitmuntend begeleider betoonde, gehuldigd.

L.St.

FAMILIEBERICHTEN

SLANK

Tot onze grote droefheid is na een
langdurig doch geduldig gedragen lij-
den nog vrij onverwacht van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze
lieve en zorgzame vader, behuwd-
vader en onze allerliefste opa

HENDRIK SCHUT
op de leeftijd van 75 jaar.

L. E. G. Schut-Paap
A. Wester-Schut
C. Schut
L. Balledux-Schut

, - L Balledux
en kleinkinderen

Zandvoort, 7 juni 1971
Van Speijkstraat 25

Gelegenheid tot condoleren 's mid-
dags van 2-4 uur, 's avonds van 7-8
uur
De teraardebestelling zal donderdag
10 juni te 2.30 uur plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort.

DAQO-
HOOFPPIJNPOEPER5

HELP!N

MET
Dankbetuiging

Voor uw hartelijk medeleven ondervonden
tijdens ziekte en na het heengaan van onze
lieve zorgzame moeder en oma

HENDRIKA ALIDA SCHAAP-MEIJER

betuigen wij U hiermede onze welgemeende
dank. ,

Fam. Dietz
Fam. Erich

Zandvoort, juni 1971
Dr. Jac. P. Thijsseweg 5

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslag zaterdag 5 juni:
TZB 1—Sportfreunden '29,
Wülfrath-Kothen 1 2—O
Uitslag zondag 6 juni:
Revanche-beker:
TZB 6-TZB 7 3—3

(TZB 6 w.n.s.)

adverteren
doet verkopen

Te koop aangeb.: overnaad-
se Helderse vlet van Java-
teak, 8 m. x 2.50 m. met 40
p.k. Universal inboard mo-
tor. Vraagprijs ƒ 7500,-.
Telefoon _5182.

WONIJsIGRUlL
Hi.lversum-Zandvoort.
Aangeb.: zonnige 3 kamer-
bén.flat, voor- en achter-
tuin, gel. a. br. laan met
plantsoen, aantr. huur, 2
min. v.d. hei.; Gevr.: wo-
ning in Zandv.._(.evt koop).
Br. aan A. Mulder-Smid,
Tolweg 32, Zandvoort.

Restaurant 'La Reine', Kerk-
straat 15, telefoon 2253,
vraagt voor direkt:
vrl. hulp voor 4 ochtenden
p.w., ƒ 4,— per uur.

BALONNENOPTOCHT -
E.A. EVENEMENTEN
IN JUNI
In het kader van de door de evenementen-
kommissie van Touring Zandvoort, vastge-
stelde programma voor "deze maand vindt
a.s. zaterdag 12 juni, een balonnenoptocht
voor kinderen met medewerking 'van de
Zandvoortse Drumband plaats. ."Om ; 19.30.
uur zal worden gestart op het' Gasthuis-
plein, waarna om 20.00 uur de balonnen
worden gelanceerd op het Burg.,,Van^Fene-
maplein. Voorverkoop van de de'elnemers-
kaarten dagelijks bij de kiosk van Touring
Zandvoort op het Raadhuisplein. De' kaar-
ten kosten ƒ0,50 p.p. ; ', •
Donderdag; 17 juni a.s. verzorgt de folk-
klorevereniging 'De Wurf' op het Gasthuis-
plein een show in oud-zandvoortse 'kleder-
dracht. Op het programma staan -de uit-
voering van volksdansen en de visafslag in
vroeger dagen. 'É:IL ~
Zaterdag 19 juni maakt de boerenkapel 'De
Kwallentrappers' aan de vooravond Van de
Grand Prix op 20 juni een muzikale rond-
gang door de straten in het'centrum van
de badplaats. . ...' •''
Donderdag 24 juni konsertëert i de ' akkor-
deonvereniging Zandvoort op' Het bordes
van het Gasthuishofje en op zaterdag -26
juni wordt de maandelijkse kunst- en an-
tiekmarkt op het Raadhuisplein en omge-
ving gehouden.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW
ADRES: Sophiaweg 4.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop. fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

"In de Zomermeubeltuin van Kort",

Hoera, de zon is terug. We kunnen weer zitten op terras en balkon,
in tuin en in tuintje.

Kort heeft daar de meubelen voor: in de Zomermeubeltuin.
Stoelen, banken, tafels, ligtoestanden, parasols.

Met bloemen overgoten afgemaakt uit kranig hout, blank of gelakt.
't Zomert bij Kort, meer dan waar ook in Haarlem ë.ô~-

Links ziet u b.v. een model met voetsteun.
Ah u mei de armleggers de rug in één der standen zet,

gaat de voetsteun vanzelf mee, ook is de voetsteun omhoog te plaatsen.
terwijl u toch gewoon kunt zitten.

Rug en zitting zijn 3 cm. dik gepolsterd. 65.-

(in eenvoudiger uitvoering 49.50 J. Daarnaast ziet u een zonnestoel, Vu
met aluminium freem. en 2% cm. dik gepolsterde kussens.

Makkelijk om in de auto mee te nemen. Hoog model 29.90,
laag model 23.50. (in mini-uitvoering met stalen freem 15,50).

Lekker lui zonnen kunt u uitgestrekt op deze stretcher.
Het hoofdeind in 5 standen verstelbaar, het voeteneind is voorzien van,

een ekstra steun. Gedessineerd
32.50. effen25.90.

Rechts een stoer houten fauteuil,
regensterk wit gelakt. De prijs is 75.-.

Er is ook een groter model van 84.-.

Haarlem Ged. Oude Gracht 86 (5 minuten van de Raaks-parkeergarage) Heemstede Raadhuisstraat 52 ZaüdvoortGroteKroclit30-32

q •'

Met Ingang van 15 juni zullen gedurende de drie zomermaan-
den door .het-KNMI speciale strandweersverwachtingen wor-
den gegeven. Voorlopig zijn deze alleen te beluisteren in die
telefonische weerberichten, die worden Ingesproken om 7.30,
8,30, 10.30 en 12.30 uur. Het zijn afzonderlijke strandweers-
verwachtingen voor de Waddeneilanden, voor de kust van
Noord- en Zuid-Holland en voor de stranden van de zeeuwse
en zuidhollandse eilanden.
De te verwachten 'aangenaamheid' van het weer op het open
strand zal worden aangegeven met cijfers van 1 tot en met
10. In deze 'behaaglijkheldsschaal' betekent het cijfer 1 uiter-
mate slecht en 10 ideaal.
Het KNMI hoopt met deze extra dienstverlening veel mensen
van dienst te zijn, uiteraard vooral de badgasten. De badgas-
ten, die reeds aan de kust vertoeven, kunnen op de strand-
weersverwachting hun plannen voor de lopende dag baseren,
maar ook de strandliefhebbers die landinwaarts wonen en voor
wie het In vele gevallen onmogelijk Is ter plaatse te beoorde-
len hoe aangenaam het weer aan het strand zal zijn. De ver-
schillen In zonneschijn en windsterkte tussen kust en binnen-
land kunnen soms groot zijn. Omdat aangenomen wordt dat
dat de gebruikers geen moeite zullen hebben met het hante-
ren van.', waarderingen In een tiendelige schaal, die hun ge-
durende de schooljaren wel vertrouwd is geworden, wordt er
aan de'cijferverwachtingen geen andere tekst toegevoegd dan
die over de mogelijke kans op onweer of een bui.
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redaktle en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ 20.'
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

weinig interesse emm-leden
voor opinieonderzoek
naar woningwaardering

WATERSKIëN
VOOR DE KUST
VAN ZANDVOORT
Vanaf morgen is de badplaats een zeewa-
terskischool en een attraktie rijker. Om
twaalf uur opent burgemeester A. Nawijn
naast de ZRB-observatiepost 'Piet Oud'
aan het noorderstrand de eerste waterski-
instruktiebaan van Zandvoort, welke zal
worden geëksploiteerd door de heer F. Tj.
van Rhee.
De watersklërs, beginners en gevorderden,
zullen per speedboot van en naar het strand

rAb±*^
v a n d e algemeen"opzichter van EMM, du ?en invaarr?u?e van ongeveer tachtig meter

Kerkman. Dit jubileum werd begin
van de opzichter in in-

J. J. M. Stevens. In opdracht van de wo-
ningbouwvereniging had de heer Stevens
sinds de beëindiging van de tweede wereld-
oorlog ruim 1000 woningen ontworpen. De

mensen in nood
gaat hulpaktie voeren
voor projekt in ethiopië

oeten.

"<"er'H8ts

heer Bosman noemde het overlijden van de
architekt 'een groot verlies' voor Eendracht
Maakt Macht.

EMM-flatbewoners
voelen zich thuis.

In opdracht
de woningbouwvereniging door het Socio- dit_Jaa,r_.op
grafisch bureau 'De Meerlanden' Ingestelde
opinie-onderzoek naar de woningwaarde-
ring en -wensen onder de EMM-ers.
Dit deelde de voorzitter van de woning-
bouwvereniging, de heer W. M. B. Bosman,
mee tijdens de afgelopen maandag gehou-
den algemene ledenvergadering '71 In het
Gemeenschapshuls.

Van de 1815 verzonden formulieren werden
er 995 geretourneerd. 605 formulieren wa-
ren afkomstig van bewoners van EMM-wo-
ningen en 390 van leden die (nog) geen
huis of flat van de wonigbouwvereniging be-
wonen.
Uit de formulieren blijkt dat de waardering
van de leden voor de door hen bewoonde
EMM-eengezinswoningen of flats in het al-
gemeen vrij hoog is.
Minder eenstemmig is het oordeel over de
kwaliteit van de omgeving waarin de wo-
ningen zijn gelegen. De waardering voor de
buurt is het hoogst onder de huurders van
de EMM-huizen aan de Gerkestraat en
de Sophiaweg. De appreciatie voor de
buurt bij de bewoners in die delen van
nieuw-noord waar woningprojekten in uit-
voering zijn, is echter veel lager.
Wat de onderzochte woonwensen betreft
kan worden vastgesteld, dat de niet-bewo-
ners van EMM-huizen de voorkeur geven
aan eengezinswoningen, maar dat de bewo-
ners van de flats en maisonnettes in het
algemeen tevreden zijn met hun behuizing.
Uit de opiniepeiling blijkt verder dat bij
velen de wens leeft naar ruimere woningen.
Een tweede toilet, een-.tweede wastafel in
de slaapkamer en een centrale verwarming
staan eveneens op het .verlanglijstje van de
geënkueteerden. veel vraag is er ook naar
een kelder en ruim de helft van de onder-
vraagden stelt een -woonkeuken op prijs.
Bij monde van zijn voorzitter zegde het

^EMM-bestuur toe met'de uitkomsten van
het onderzoek rekening te zullen houden
bij de vaststelling van het toekomstige
bouwbeleid. De woningbouwvereniging
hoopt de wensen en verlangens op het ge-
bied van de uitbreiding van de woonvoor-
zieningen en de eengezinswoning te kunnen
realiseren bij de bebouwing van plan Zuid.
Men zal wel rekening dienen te houden met Een undergroundblad of -krant Is al enige Wanneer we het bovenvermelde op de ne-
forse huren, tengevolge van de hoge =_„„ „_ internationaal bearlo In de media- derlandse 'scène' gaan betrekken dan valt
grond- en bouwprijzen. Jaren een internationaal be9r|P ln ae mec"a die uiteen in 'de allerjongste geschiedenis-
De mededelingen over het opinie-onderzoek wereld. Is het begonnen met voornamelijk en de aktualiteit.

heeft ons land
een eigen undergroundpers?

werden gevolgd door de behandeling van amerlkaanse uitgaven zoals de Los Ange-
de jaarverslagen van sekretaris en penning- ,
meester. Uit de toelichting bij de jaarover- los

zichten bleek dat het aantal leden in het

„* <s__ c..,-..:.of San Francls-
co en de East Village Others uit New York,

afgelopen verenigingsjaar was gestegen van nu 2jjn er bii het wereldwijde 'syndicale'
2761 tot 3124. Op 31 december van het '

EMMvorig jaar eksploiteerde EMM in totaal
1131 woningen, 186 garages en 3 werk-

h ye"!fl\/Wer^en-21:l 9emeentew°-beheerd. Van de m uitvoering geno-

van

n <ia a rf
n r JÏS RnH SKrff /Lanrf F^mlPS.straat

temberz?!^
™

,, ,.. . . _ ede «•?•». (Underground Press Syn-
dicate) al zo'n tweehonderd bladen aange-
sloten.

Maar de underground is al lang niet meer
beperkt tot Amerika. In Canada en Enge-
land zijn ook tientallen min of meer regel-
matig verschijnende bladen te koop. terwijl

elk land. Zweden vormt een opvallende wit-i'ffiBtfsw/sr.ïis ^ttiff&ssss&i
bedragen (inklusief c.v.). Van de 163 in
aanbouw zijnde flatwoningen aan de Lo-
rentzstraat, waarmee vorig jaar om deze
tijd een begin werd gemaakt, komen er
eind dit jaar 53 gereed. De rest volgt mid-
den 1972. Huurprijs ongeveer ƒ250 p.m.
De vergadering machtigde het bestuur over
te gaan tot de bouw van 76 flatwoningen
aan de Keesomstraat. De uitvoering van dit

Misschien wel de enige underground die
Nederland lange tijd kende (en nog kent)
was 'De Vrije', het anarchistische maand-
blad uit Rotterdam.
In 1965 kwam daar dan het tijdschrift en
de beweging Provo bij, dat, zeker voor
wat de eerste ujtgaven betreft, tot een un-
dergroundblad gerekend kan worden.
Provo was tegelijk de aanleiding voor vele
andere steden om een lokaal provoblad'
uit te geven. Geslaagde voorbeelden wa-
ren daarvan 'Ontbijt op bed' uit Maastricht
en 'Desperado' uit Rotterdam.
Maar Provo had s|echts de funktie van
-gang. en losmaker' van de denkbeelden
die in Nederland bij de na-oorlogse gene-
ratie |eefden. En daarna is er eigenlijk

te plek in de undergroundaktiviteiten. ter- njets meer gevolgd, behalve de onder ver-
wijl er daarentegen in Spanje, sinds kort. schillende namen doorgaande aktiviteiten
wél een blad is opgericht. En nog wel of van de amsterdamse 'scène',
juist, in Burgqs. De meeste bij het U.P.S.

met elaangesloten tijdschriften wisselen
kaar nummers uit en hebben een afspraak
voor een onderling non-copyright. De 'kapi

pers echter wordt wel gekon
met het zgn. UPS c, een maatre'

De betrekkelijk geringe proporties van Ne-
derland en het snelle doodlopen van de
provogolf op liberaal Nederland zijn er de
oorzaak van dat tot nu toe er nog geen
echte undergroundpublikaties van de grond

h w a a n H , - n t tgebouwd aan de Flemmgstraat en
de Celsiusstraat.
Tijdens _, de rondvraag werd nog uitvoerig
van gedachten gewisseld over de ombouw
van duplekswoningen voor de bewoning

,i0„=rn0i!r"
0eZ!0iu

e
a
nhido!him!!.alStar,Ve*n ""J36'zinsgetal - welke hierbij dienen te worden

aangelegd.
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VOOR L.O. SCHOLEN

Onder gunstige weersomstandigheden vond
afgelopen dinsdag op de velden van de
Zandv. Hockey Club in 'Duintjesveld' de
jaarlijkse sportdag voor de lagere scholen
van Zandvoort plaats.
De kinderen uit de twee hoogste klassen
namen enthousiast deel aan de diverse on-
derdelen van het programma, zoals hoog-
en verspringen, hand- en tennisbal werpen,
hindernisbaan lopen, etc. Elf deelneiinertjes
gingen met het hoogste (E) diploma naar
huis. Het waren Eddy Vastenhouw, Ute En-
gels, Madeion Ruige, Karin Volkers, Ronnie
Bos, Monique Stokman, Karin Noortman,
Cobi Bron, Yvonne Rosendaal, Martin Rü-
gebrecht en Marcel Schoorl. Zij werden
door het ZHC-bestuur verrast met een be-
ker. -
De uitslagen van de scholenzeskamp en het
slagbaltoernooi waren bij de meisjes: 1. H.
Schaftschool; 2. Wilhelminaschool; 3. Albert
Plesmanschool; 4. Mariaschool en bij de
jongens: 1. H. Schaftschool; 2. Albert
Plesmanschool; 3. Julianaschool en 4. Bea-
trixschool.

dat het en mode was gew0rden bij de be-
'staande kranten om goede artikelen uit de
undergroundbladen te publiceren zonder ho-
norprjnn aan j- nnrqnrnnkeliikp auteur fDe
zogenaamde mpp off)
Het bestaansrecht van' een undergroundpers
werd ejgen|jjk a| jn de eerste regel aange-

n Underground ls in eerste instantie
(of behoort althans te zijn) een betrekke-
lijk a-kommerciële kommunikatiepoging van
de subku|tuur- Dat sommige originele U.P.-
uitgaven welvarend zijn geworden kan mis-
schien dit bestaansrecht alleen maar illu-
streren.
Na bovenstaande inleiding stelt de publicist
Fred Vermeer in het eerste nummer van
het nieuwe maandblad 'Werkkrant' de
vraag: heeft Nederland een eigen Under-
groundpers?
Alvorens hier een antwoord op te kunnen
geven moet de maatschappelijke plaatsbe-
paling van zo'n speciale aktiviteit als die
van de alternatieve vrije pers, nader gede-
finieerd worden.
De ondergrondse pers. bestaat eigenlijk al-
leen maar echt bij de gratie van een zgn.
'scène', die wordt gevormd door de span-
ning die ontstaat, Wanneer bewuste (jonge)
mensen kritiek hebben op lokale- of inter-
nationale misstanden en daardoor met de
scherpe kanten van een systeem gekonfron-
teerd worden.
Wanneer dan de grondwettelijke mogelijkhe-
den aanwezig zijn kan de kritiek en het
'hip' (to be hip=op de hoogte zijn) zijn,
zich manifesteren in een aktiviteit waarvan
dan weer de kranten en tijdschriften de
meest tastbare resultaten zijn.

. . ,De voortzetting van de amsterdamse 'sce-
ne' 'n deze moet dan ook gezien worden
als de eerder pittoreske dan militante ma-
nifestering van het ekstreem links in Hol-
'a"d. Geen underground dus in Nederland
en dat is dan eerder te danken (want het
bestaan van een krachtig van zich doen
sprekende underground impliceert immers
de noodzaak daartoe die voortvloeit uit di-
vers.e ernstige maatschappij-strukturele te-
kortkomingen) en met te wijten aan het
enerzijds misschien nuchtere maar toch wel
progressieve klimaat dat ook met een ab-
sorterende tolerantie en begrip de grond
onde.r de voeten van een lokaal-geênga-
aeerde underground heeft weggemaaid.
Ongetwijfeld hebben de nederlandse pro-
vo's, kabouters en hippies weieens onder
politiële aktiviteiten geleden en het sy-
steem van zijn ekstreem negatieve kanten
meegemaakt, maar met een bijna para-
nolde reaktie, zoals die bij de franse en
amerikaanse 'pigs' vaak is voorgekomen
zijn ze toch nooit gekonfronteerd.
Nederland is niet meer het ekonomische
goedkoopte-eiland maar nog wel (of
reeds?) het eiland in de woeste zee van
internationale politieke tegenstellingen en
veranderingen, waar zelfkritiek en -verande-
ring tot eigenschappen zijn gemaakt die
het in de lage landen tot betrekkelijk goed
demokratisch toeven maken. (Hoewel de
toekomst voor onze levende demokratie, als
gevolg van de met name weinig glansvolle
financiële positie waarin de meeste van on-
ze dagbladen zich bevinden, wel eens wat
minder gewaarborgd zou kunnen zijn, als
velen als vanzelfsprekend aannemen).

De stichting 'Mensen In Nood'/Carltas
Neerlandica, welke onlangs met veel sukses
een kledlngaktle in Zandvoort organiseerde,
start In de loop van deze maand met een
hulpaktie voor financiële steun aan enkele
landbouw-stimulerlngsprojekten In de Oost-
afrlkaanse staat Ethiopië. Dit hulpprojekt
van de stichting zal op 18 juni a.s. worden
ondersteund met de vertoning van een do-
kumentalre voor de KRO-t.v., welke spe-
ciaal voor dit doel werd vervaardigd door
de cineast Piet Out.

'Mensen in Nood' lanceert met deze doku-
mentaire een landelijk appèl op het publiek
om de nederlandse pater Sjaak van Helden
geldelijke steun te verlenen bij zijn plan-
nen om het levenspeil in zijn werkgebied
in Ado in zuid-west Ethiopië op te voeren.
Het betreft hier in het bijzonder een zestal
woongemeenschappen van de Galla-stam in
de omgeving van de stad Dembidollo, vlak
tegen de grens met Soedan.
De uit het zuid-limburgse Susteren afkom-
stige Sjaak van Helden besloot zijn aktivi-
teiten in zijn werkgebied vooral op land-
bouwverbetering te oriënteren, toen de Gal-
la-dorpen twee jaar geleden getroffen wer-
den door een katastrofale droogte.
Er kwamen daarbij niet alleen tientallen
mensen om het leven, maar bovendien
stierf meer dan 80% van het veebestand.
In Ado kwamen als gevolg van de droogte
meer dan twee miljoen stuks vee om. Dat
had direkte gevolgen voor het onderhoud
van de kultuurgronden, want de bewerking
van het land geschiedde uitsluitend met os-
sen en koeien. Via een bliksemaktie in
Zuid-Limburg werd Sjaak van Helden 'in
staat gesteld, een traktor met een aantal
ploegen aan te schaffen. Op deze 'wonder-
traktor' die praktisch 24 uur per dag in
gebruik is, is thans het hele gebied aan-
gewezen. Vorig jaar werden bijna 1000 ha
met deze traktor geploegd. Pater van Heli-
den denkt nu aan de oprichting van een
loonbedrijf, aangezien de vraag naar zijn
ploegwerk vele malen groter is dan hij aan
kan. Bovendien bleek de traktor, waarbij
behalve twee diepteploegen ook een wég-
schaaf kon worden gekocht, enorme dien-
sten te bewijzen aan de ontsluiting van het
gebied. In twee jaar werden meer dan 30
kilometer redelijk begaanbare wegen aan-
gelegd tussen de dorpjes onderling en
vooral naar de stad Dembidollo, waardoor
met name de handel een sterke opleving
kreeg.
De bevolking van Ado en omgeving is voor
100% van de landbouw afhankelijk, andere
bronnen van inkomsten zijn er niet. Men
verbouwde hoofdzakelijk mais en graan
(met als resultaat een zeer eenzijdig voed-
selpakket), voordat Sjaak van Helden in
deze streek de teelt van enkele groenten-
soorten en van aardappelen invoerde. Sinds-
dien is er ook enige handel ontstaan, maar
het gemiddelde inkomen ligt nog altijd niet
hoger dan ongeveer ƒ 60 per jaar. Een van
de grootste moeilijkheden is de opslag van
de oogst, die meestal buiten de hutten in
kleine korven bewaard wordt en voor meer
dan 50% door apen en ratten wordt opge-
vreten. Vandaar, dat pater Van Helden in
de toekomst degelijke silo's wil bouwen.
Hij financierde reeds een graanmolen
(ƒ 20.000) en de bouw van een aantal wa-
terputten.
In Ado en omgeving is de gemiddelde leef-
tijd lager dan 40 jaar. Ongeveer de helft
van de kinderen sterft in het eerste levens-
jaar. Chronische voedselschaarste heeft een
meedogenloze zelfselektie bij de Galla's
doen ontstaan, waardoor b.v. de laatstge-
borene van een tweeling altijd direkt na de
geboorte levend wordt begraven en mis-
maakt ter wereld gekomen kinderen even-
eens meteen worden gedood. Kinderen die
op latere leeftijd geestelijk of lichamelijk
niet volwaardig blijken te zijn, worden niet
zelden opgehangen of verdronken. De
zwakke gezondheidstoestand van de bevol-
king heeft de bevattelijkheid voor uiteenlo-
pende ziektevormen zeer groot gemaakt, zo-
dat de meeste mensen kort na hun 30ste
levensjaar sterven.
Toen Sjaak van Helden 12 jaar geleden in
dit gebied begon, was er sprake van een
praktisch volledig isolement. Verbindingen
met de buitenwereld waren er niet, door
het heuvelachtige zuidwesten van Ethiopië
liepen slechts ezelpaadjes. In de zes dor-
pen, verspreid liggend in een gebied van
tientallen vierkante kilometers, heerste voi-
ledig analfabetisme. Papier was er onbe-
kend. Pater Van Helden begon met de
bouw van een schooltje, dat nu 260 leerlin-
gen heeft. Aangezien dit onderwijs niet
door de ethiopische regering gesubsidieerd
wordt, moet Van Helden het grootste deel
van zijn normale inkomsten daaraan spen-
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deren. Eén van de stimulerings-projekten,
die hij thans met steun uit Nederland wil
gaan opzetten, betreft een bescheiden
vorm van landbouwinstruktie als vervolg op
het onderwijsprogramma. Daartoe wil hij
op enkele plaatsen kleine proefveldjes aan-
leggen, terwijl de aankoop van nieuw zaad-
en plantgoed en de invoering van kunst-
mest er eveneens toe moeten bijdragen,
dat het kwaliteitsniveau van de landbouw
in Ado en omgeving wordt opgetrokken.
Vorig jaar voerde de stichting 'Mensen in
Nood'/Caritas Neerlandica voor de eerste
maal via de KRO-televisie een landelijke ak-
tie ten bate van een ontwikkelingsprojekt.
Toen ging het om verbetering van de woon-
en werkomstandigheden van ongeveer
80.000 birmaanse vluchtelingen in Zuid-In-
dia. Deze aktie 'Madras' bracht ruim
ƒ250.000 op.
Ditmaal moet de noodkreet van een neder-
landse pater in Zuid-Ethiopiè beantwoord
worden, die met lege handen voor een taak
staat om in zijn werkgebied een stukje
struktuele verbetering van het levenspeil te
realiseren.
Sjaak van Helden (42 jaar) heeft daartoe
een aanloopfonds van plm. ƒ 200.000 nodig,
waaruit hij een aantal kleine stimulerings-
projekten wil financieren. Hij heeft daarbij
steun gekregen van Ir. Th. van Meurs, die
namens de FAO (landbouw- en voedselor-
ganisatie van de Verenigde Naties) in
Ethiopië werkzaam is. De projekten omvat-
ten o.a. de invoering van nieuw zaad- en
plantgoed, de aanleg van proeftuinen, aan-
koop van kunstmest, de bouw van een aan-
tal opslagsilo's en de aanschaf van een
traktor. Met deze middelen wil pater Van
Helden, die 12 jaar geleden Ado en een
vijftal kleinere Galla-dorpen (samen 3500
inwoners) als werkgebied kreeg toegewe-
zen, de landbouw nieuwe impulsen geven.

SPEELAVOND VOOR
'B. C. NEVER OUT'
De enige maanden-geleden opgerichte bad-
mintonvereniging 'B. C. Never Out', heeft
tijdens de j.l. dinsdagavond gehouden ver-
gadering van de besturen van de zandvoort-
se sportverenigingen, een definitieve speel-
avond toegewezen gekregen.
Het komend seizoen zal, m.i.v. 8 septem-
ber a.s. op de woensdagavonden van 9.30-
11.30 uur gespeeld kunnen worden.
Gezien de groeiende belangstelling voor de
badmintonsport en in bijzonder voor de
wedstrijdsport, zal de gedipl. NBB-trainster
mevr. J. Hogenkamp-List elke speelavond
aanwezig zijn voor het geven van techni-
sche- en taktische aanwijzingen, alsmede
voor het geven van een gerichte training
aan de wedstrijdsporters.
Het sekretariaat is gevestigd Haltestr. 56.

WATERSTANDEN
u lAf iH. W.
04.49
05.21
06.16
07.01
07.51
08.51
09.55

L.W.
11.17
11.49
12.44
13.29
14.19
15.19
16.14

H. W.
17.11
18.00
18.43
19.25
20.24
21.20
22.28

L.W.
23.39
00.28
00.11
01.53
02.52
03.48
04.56

11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni

EKSAMENS
Onze plaatsgenoot Wiebe Tilstra slaagde
aan het Eerste Chr. Lyceum te Haarlem
voor het eindeksamen gymnasium B.
De heer T. H. Hose uit Zandvoort slaagde
aan de Universiteit van Amsterdam voor
het artseneksamen.

AGENDA
voor de openbare vergadering van de zand-
voortse gemeenteraad op dinsdag 15 juni
a.s. in het gemeentehuis, aanvang 20 00
uur.

1. Notulen van de vergadering gehouden
op 11/12 mei 1971.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Pré-adyies inzake een brief van mevr.

D. Stuijfzand-van Galen over zandover-
last.

6. Investeringsplan 1971 t.e.m. 1975.
7. Aanvaarding van een geschenk.
8. Beslissing op beroepschrift inzake ge-

weigerde bouwvergunning (Brederode-
straat 44).

9. Bestuurlijke organisatie in Zuid-Kenne-
merland.

10. Machtiging aangaan kasgeldleningen in
1971.

11. Subsidie Gemeenschapshuis 1970
12. Voorbereidingsbesluit in verband met

uitbreiding hotel Bouwes.
13. Aanvraag eks art. 50 der kleuteronder-

wijswet ('De Woelwaters1).
14. Aanschaffing hulpmiddelen en school-

behoeften openbare kleuterschool 'Hum-
meioord'.

15. Uitgifte in erfpacht van grond aan de
provincie Noord-Holland.

16. Verhuren voormalige Karel Doorman-
school.

17. Aangaan gemeenschappelijke regeling
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemer-
land.

18. Uitbreiding openbare kleuterschool
Hummeloord'.

19. Uitstel behandeling verzoek J. J Pas
inzake grondverkoop.

20. Rondvraag.



FAM1LIEBERICHTEN

R E K T I F I K A T I E

Vorig jaar zomer kreeg Amnesty International in Zandvoort bekendheid
door de aktie van de jongerengroep Logos op de kunstmarkt. Er werden
aan de bezoekers van de markt bijna 300 kaarten en een aantal affiches
verkocht voor de vrijlating van politieke gevangenen.

amnesty international
bestaat tien jaar
In mei 1961 werd in de engelse hoofdstad
Amnesty International opgericht met als
hoofddoel: de vrijlating van gevangenen die
om hun politieke- of godsdienstige overtui-
gingen waar ook ter wereld vastzitten.
Nu, tien jsar later, teil de organisatie ruim
18.000 leden die aktief zijn in nationale af-
delingen in 29 landen. Deze afdelingen zijn
weer onderverdeeld in 900 adoptiegrocpen.

Elke adoptiegroep — in ons land zijn er
43 — neemt de zorg op zich voor drie po-
litieke gevangenen: één in een westers land,
één in een kommunistisch land en één in
een land van de derde wereld. Op deze wij-
ze wil Amnesty Internationa! alle schijn ver-
mijden dat het bepaalde politieke- of reli-
gieuze voorkeuren zou hebben.
Één van de beginselen van Amnesty Inter-
national is, dat het politiek en religieus
neutraal is. De hulp die Amnesty geeft is
strikt onpartijdig. Wat de inhoud van de
overtuiging van de gevangenen ook is en in
welk land zij ook worden vastgehouden,
iedereen die 'gewetensgevangene' is, komt
voor de steun van Amnesty International
in aanmerking. Door de Verenigde Naties
is Amnesty International erkend als een or-
ganisatie die niet aan een regering of poli-
tiek systeem is gebonden. Een vertegen-
woordiger van Amnesty International heeft
zitting in de Verenigde Naties. Uitgangs-
punt bij haar werk is de universele verkla-
ring van de rechten van de mens, zoals de
VN die in 1948 hebben vastgelegd. Vele
naties handelen in strijd daarmee, hetgeen
moet blijken uit het grote aantal mensen
dat om zijn overtuiging gevangen zit.
Zoals bekend is, stuurt de organisatie poli-
tieke gevangenen kaarten en brieven.
Deze akties zijn slechts een onderdeel van
het werk. Het is echter een belangrijk on-
derdeel, want kaarten en brieven met groe-
ten uit welk land ook, betekenen voor de
gevangenen een grote morele steun. En als
de kaarten de gevangenen niet bereiken om-
dat de autoriteiten dat niet toestaan, dan
bereiken ze die autoriteiten wel, of de ge-
vangenisdirekteuren. Zo worden deze er
voortdurend aan herinnerd dat er mensen
vanwege hun overtuiging in hun land gevan-
gen zitten.
Gebleken is, dat de stapels post die ver-
stuurd worden naar de gevangenen, van wie
Amnesty International de adressen bekend-
maakt, hun effekt nooit missen, bij wie ze
ook terechtkomen. Het zijn alleen groeten,
die door de deelnemers aan de kaartakties
kunnen worden verstuurd en geen politieke
meningen of beschuldigingen aan het adres
van de desbetreffende regering. Want dat
kan averechts voor de gevangenen werken.
Een andere kant van het werk van de adop-
liegroepen is het kontakt met en het onder-
steunen van de familieleden van de gevan-
genen. Het gevoel, dat zij niet worden ver-
geten kan voor hen een belangrijke steun
zijn. In vrijwel alle gevallen is de gevangene
kostwinner. Zoveel mogelijk proberen de
adoptiegroepen dan ook te helpen met het

sturen van geld, kleren en andere benodigd-
heden naar de familieleden van de gevan-
genen. De gevangenen ontvangen zelf ook,
als het hun is toegestaan, pakjes.
In de afgelopen tien jaar zijn er van de
6000 geadopteerde gevangenen ruim 2200
vrijgekomen. Vele anderen kregen verlich-
ting van straf of een betere behandeling.
Gelet op het grote aantal politieke gevan-
genen in west- en oosteuropese landen en
in die van de derde wereld — Amnesty
International schat hun aantal op 250.000
— een bescheiden resultaat. De organisa-
tie is zich hiervan tenvolle bewust, maar
noemt de kwart miljoen 'gewetensgevange-
nen' een uitdaging aan de leden van Amnes-
ty International.
De organisatie startte tien jaar geleden na
een artikel van de londense rechtsgeleerde
Peter Beneson in het dagblad 'The Obser-
ver'. De advokaat wees hierin op het lot
van de duizenden mannen en vrouwen die
jaren achtereen worden vastgehouden om
hun politieke- en godsdienstige ideeën. Hij
zette, gesteund door een aantal kollega's,
uitgevers, akademici en schrijvers een kam-
pagne op touw die als tijdelijke aktie was
opgezet. De kampagne sloeg aan en groei-
de in enkele jaren uit tot een beweging met
afdelingen en adoptiegroepen in en buiten
Engeland.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
kende het Humanistisch Verbond vorige
week de dr. J. P. van Praag-prijs toe aan
Amnesty International.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie
/•

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW
ADRES: Sophiaweg 4.

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.I.

ZATERDAG 5 JUNI — Ziezo, beste men-
sen, de maand juni is al een aardig eindje
op weg naar de langste dag en ik moet
zeggen dat het weer vandaag redelijk is.
Volop zon, maar een beetje harde, té nar-
de wind, die wat kil uit het noordwesten
ten noorden waait. Dus, mijn zonneterras-
sen waren aardig bezet. Er waren nog wat
mensen in zee, maar die kwamen er al
gauw van terug, omdat de wind langs je
natte lichaam nu niet een pretje isl
Verschillende mensen wezen mij er op en
ik had 't ook al gezien: De zee was van-
daag, vooral in de morgen bijna 'ouderwets
mooi'. Ik heb haar de laatste tijd zelden
zo gezien. Diep blauw en een vrij hoge dei-
ning met spierwitte branding. Vooral de
laatste jaren kan het schuim van de bran-
ding zo goor bruin zien. Dat houdt natuur-
lijk verband met de vervuiling van het wa-
ter, waar ik verleden week al wat van ge-
zegd heb. Maar vandaag zag het water er
merkwaardig zuiver en schoon uit.
Wij hadden vanmorgen leuk bezoek in de
tent: wel zes moeders met babies in kin-
derwagens! Het was een hele drukte. Het
leek wel een soort baby-show. Ze werden
verzorgd en vertroeteld (de babies) en
Jans werd helemaal verkikkerd op al dat
kleine grut!

ZONDAG 6 JUNI — We moeten het van-
daag met heel wat minder doen dan giste-
ren. Dat wil zeggen: we moeten het zonder
zon stellen en dat is nou net niet zo aan-
genaam aan het strand.
Maar heus, doe mij nou eens een lol, beste
mensen. Ga nou toch eens met zp'n weer
— terwijl de temperatuur nog vrij drage-
lijk is — naar de duinen! Ik heb er geen
hekel aan dat u naar het strand komt, al-
licht niet, maar zo vaak hoor ik de mensen
dan steunen en zuchten over het weer.
Wist u eigenlijk dat he,t in de duinen bijna
altijd lekker van temperatuur is, als 't aan
zee te koud is? Ik heb er zelf uiteraard
geen tijd voor, maar anders zat ik iedere
dag in het'duin. Maar'in oktober is 't nog
altijd de moeite waard 'en dan kuieren Jans
en ik nog wel eens door de duinen. In deze
dagen bloeit de vlier volop en dat is een
machtig gezicht. !
Ik ken ook mensen voor wie de duinen al-
leen maar een leverancier is van bramen.
Is natuurlijk aardig, maar je ziet in die ge-
bukte houding zo verdraaid weinig van de
mooie natuur! Bovendien zouden m'n oude
botten er niet zo best'meer tegen kunnen!

t
WOENSDAG 9 JUNI - Een paar sombere
dagen achter de rug. Miet veel vertier en
vanzelfsprekend rustige handel, zoals dat
in de marktberichten rieet.
Mijnheer Momus kwam«nog even een kopje
koffie drinken en omdat er niet veel om-
ging in de tent, konden we lekker samen
praten. Ja, die is ook zo gek op de duinen.
Hij kan nog aardig uit de voeten hoor en
ik bewonder hem wel eens om de afstan-
den, die hij zo aflegt. Een tippeltje over het
strand naar Langevelderslag en vandaar
door de duinen terug i naar Zandvoort, is
een peuleschilleije voorjhem! Ik vroeg hem
of hij er geen zin in had eens aan de Vier-
daagse van Nijmegen mee te doen. 'Nee',
zei hij, 'dan moet ik lopen waar andere
mensen zeggen dat ik moet lopen en daar
voel ik niets voor!' En zijn grootste be-
zwaar was dat je loopt, over gebaande we-
gen, waar je nog steeds uitlaatgassen moet
opsnuiven! Ja, zit wat in, dacht ik. Ik ge-
loof wel, dat de plekjes waar je geen mo-
tor-lawaai en bezinedampen hebt, schaars
worden. Een beetje triest. Vooral voor de
generatie, die na ons komt. Och, ik zing
die tien, misschien vijftien jaren, die me
zijn toegemeten, nog wel uit, denk ik. Maar
voor al die jonge mensen, die nu — men-
selijkerwijs gesproken natuurlijk — nog
zo'n dikke vijftig jaar voor de boeg heb-
ben, wordt het een belabberde toestand. Of
ze worden doodgedrukt door de auto's óf
ze stikken in de luchtvervuiling. Geen best
vooruitzicht, maar misschien doen ze er nog
wat aan. We krijgen trouwens speciale
strandweersverwachtingen door de telefoon

Tot onze grote droefheid is na een
langdurig doch geduldig gedragen lij-
den nog vrij onverwacht van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze
lieve en zorgzame vader, behuwd-
vader en onze allerliefste opa

HENDRIK SCHUT
op de leeftijd van 75 jaar.

L. E. G. Schut-Schaap
A. Wester-Schut
C. Schut
L. Balledux-Schut
L. Balledux
en kleinkinderen

Zandvoort, 7 juni 1971
Van Speijkstraat 25

De teraardebestelling heeft donder-
dag j.l. plaatsgevonden op de Alge-,
mene Begraafplaats te Zandvoort.

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming
en medeleven met het overlijden van mijn
innig geliefde echtgenote en onze zorgzame
moeder en oma

Mevrouw
ALIDA GEERTRUIDA ZWEMMER-KOPER
betuigen wij u onze oprechte dank.

J. Zwemmer
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, juni 1971
Burg. Engelbertsstraat 26

Dankbetuiging
Langs deze weg bedanken wij familie
vrienden en kennissen voor hun belangstel-
ling bij ons 25-jarig huwelijksfeest.

Fam. J. Moll
Zandvoort, juni 1971
Potgieterstraat 31

G E B O R E N :
SABRINA SONJA

dochter van:
Kees Speets
en
Sonja Speets-van Hall

7 juni 1971, 12.42 uur n.m.
Tijdelijk: Huize Uyt den Bosch,

Spanjaardslaan 7, Haarlem.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 14 juni
1971 gedurende 14 dagen ter gemeentese-
kretarie voor een ieder ter inzage ligt een
bouwplan voor het uitbreiden van een sport-
school aan de A. J. van der Moolenstraat
47.
Gedurende de termijn van terinzageligging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen het bouw-
plan indienen.

Zandvoort, 9 juni 1971
De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Wethouder K. C. van der Mije Pzn. (ge-
meentebedrijven, sociale-, kulturele- en
sportzaken) is verhinderd woensdag 16 ju-
ni a.s. spreekuur te houden.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 12 en zondag 13 juni:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
12—18 juni:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 13 juni:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: ds. P. L. Schram, sekretaris
van der Kerk Overzee. Laatste dienst in
Noord i.v.m. de vakanties.

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. Gr. Koper-Molenaar.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 13 juni:

10.30 uur: ds. H. W. Bloemhof, n.h. te
Heilo.

Het Huls In de Duinen:
ds. G. Kroes, ey. luth. te Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 13 juni:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA

Kern-verkondiging uit de liturgie van het
Sakramentsfeest: vereniging met de hoop
in de kerk.
Zaterdag 12 juni:

19.30 uur: misviering.
Zondag 13 juni:

9.30 uur: eucharistie met nederlandse
samenzang en kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met meerstemmi-
ge zang van dames- en herenkoor.
19.30 uur: avondmis.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat
Zondag 13 juni:

8.30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie met zang van de litur-
gische werkgroep.

Drukkerij Oudi
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

. V O O R A L U W D R U K W E R K I

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

vanaf 15 juni, las ik. Het weer krijgt een
'rapport', zoals wij vroeger kregen: van 1
tot 10. Ik weet nog dat 5 twijfelachtig en
10 uitmuntend was. Maar die cijfers heb
ik nooit gekregen, omdat geen onderwijzer
aan mij twijfelde en uitmuntend een tikkel-
tje onbereikbaar voor mij was. Voorlopig
ben ik tevreden met een dikke 8 (was dat
zéér goed?) voor het weer in de komende
maanden.

DONDERDAG 10 JUNI ~ Vanmiddag een
knots van een regenbui met onweer. Was
al mee gedreigd door de weerkenners, maar
ons viel het rauw op het dak, omdat de
toch nog tamelijk veel aanwezige badgas-
ten een veilig heenkomen naar de tent zoch-
ten. Tegen half zes was' alle leed geleden
en de boeren onder ons zullen blij zijn met
het water dat gevallen is, omdat het veel
te droog was naar hun zin!
Mag ik een vrome wens uitspreken?
Ik hoop dat u het weekeinde van uw leven
krijgt. Pik ik ook een graantje mee! Men-
sen, laten we optimist blijven, ondanks de
lucht- en de milieuvervuiling. Er komt een
betere tijd! STOELEMAN

J,--

Al gaat u 5 *
over'n half uur op reis,
de ABN zorgt tijdig
voor uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij
de ABN zijn ze in een wip verzorgd.
En makkelijk, u regelt er ook uw reiö J'j
en bagageverzekering. Alles bij elkaar op
één adres, 'n vertrouwd adres!
Begin uw vakantie bij de ABN.

>> U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
. voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12,TELEFOON 02507-5341
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HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

EXTRA AANBEVOLEN
Gemest kalfsvlees, nu voordelig !
500 gr. kalfsfrikando 6,48
500 gr. kalfslappen 5,98
500 gr. kalfskarbonaden 5,98
500 gr. kalfsborst 5,48
500 gr. varkensfrikando 4,98

500 gr. varkensrollade 4,98
mager van de lende
500 gr. hamlappen 4,48
500 gr. haasfilet 5,98
500 gr. malse rosbief 5,98
500 gr. saté-vlees 4,75

HEEFT U EEN GRILL OF BARBEQUE? __
BRAAD EENS EEN LAMSBOUTJE ! Héél lekker en 4f35Per 500 gram

Bij ons nog steeds van die verrukkelijke magere speklapjes

• f «i O 500 gram, met gratis heerlijk recepten !

VOORDELIGE AANBIEDINGEN OP DE WEEKSE DAGEN:
DINSDAG:

750 gr.rundlappen,

randje vet 4,48
750 gr. braadworst 3,98

500 gr. hamlappen 3,98

Per 150 gram voordeliger I

150 gr. gebr. rosbief 1,79
150 gr. gebr. frikando ...... ,79
150 gr. gelard. lever — M

150 gr. pekelvlees
150 gr. boerenworst
150 gr. cervelaatw
150 gr. leverkaas 08
250 gr. gek. worst 1,49
250 gr. leverworst 1,25

WOENSDAG:
500 gram heerlijk
vleesgehakt 2,18
Hamburgers geen 55 et
Frikandellen maar uüCl
Slavinken per stuk
750 gr. braadworst 3,98

500 gr. ossestaart 1,79
500 gr. schenkel
met been 2,75
500 gr. fijne riblappen 4,58
500 gr. magere lappen ....4,68
500 gr. BIEFLAPPEN 4,98
500 gr. haché-vlees 2,98
Vleessalade 98 et. per 200 gr.
Filet Americain 98 et.
200 gram .•: 1,79

DONDERDAG:

250 gr. tartaar 2,13

250 gr. rauwe lever 98 et

1 kg runderlappen ...-. 5,98

500 gr. hamlappen 3,98

WEEKENDREKLAME:
100 gr. HAM en
100 gr. gebr.gehakt

s a m e n 1.29
Voor uw hond en poes:
KOPVLEES, PENS,
UIER, HART, enz., enz.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons opl

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM,
telefoon 023 • 315055

bedrijf
H.C. v.
Telefoon 2638.

Oranjestraat en Zeestraat
RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heldsinspektie - occasions.

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Hout- en boardhandel

, Centrum'
Jb. Slagveld
Koninginneweg 26a, tel.
2897; winkel: Brederode-
straat 1, tel. 2963.
Kant en klare metsel-
specie, 11 en 22 Itr.
Kastplanken,
geperforeerde bedplaten

1.90 x 90 cm
1.90x 1.22 cm

Hardboard vloerplaten:
1.22x61 cm

Zakjes gips. Gips met
kalk; groene carbolineüm
in 4 kleuren; pracht brui-
ne carbolineüm; hekpa-
len, enz., enz.

PASO-

HOOFPPIJN POEPER$

HELPEN
l

Te koop gevr.: belegglngs-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595.-; of 1 x f \ 50,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 15 50.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
.Achterweg 1, telefoon 2135
Schildersbedrijf

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

Radio
Peeters nv
Cash & Carry
Bendix koelkasten

van 329,- voor 229,
brengen en aansluiten 239,-

DIT KAN ALLEEN:

Radio Peeters nv

BLOEDHONDEN
en

REVOLVER
te koop gevr. voor 't bewaken van een strand-
paviljoen op het vrije slaapstrand.

Br. onder nr. 007 bureau Zandvoortse Courant.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

T E K O O P :

nieuwe kruiwagens
met luchtband-wiel. Leverbaar uit voorraad.

TONI LOOS
VAN LENNEPWEG 38/3 - TELEFOON 4996

VOOR DIREKT GEVRAAGD:

Zelfstandig
werkende kok

Hoog salaris.

Café-Restaurant „DE K O U S E P A E L "
Haltestraat 25 - Telefoon 02507-2567

Foto Studio
Happy Pot

BENTVELDWEG 1, BENTVELD, vraagt met spoed

meisje
voor de kantine. Leeftijd ± 16 jaar.
Telefoon 023-241646.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 • 24 28 30

Slaapkamer ameublementen
in verschillende uitvoeringen en kleuren

Eethoekjes
ruime keuze, en

Tuinmeubelen
voordelige prijzen.

L. Smid
VINKENSTRAAT 46 • TELEFOON 2484

adverteren
doet verkopen
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Geldig t/m zaterdag 12 juni
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/ albertheijn

Kuikenlevertjes
schaaltje 250 gram 4

1

Geldig t/m zaterdag 12 juni
HOLLANDSE NIEUWE

Maatjesharing

pakje
o 189
M stuks *•

In de SuperMarts met'een gebakafdeling

MokkaCake
per
stuk W9

8 halvèëclijjveni
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/ KNORR
Champignonsoep
adviesprijs 69 bij AH 64

deze week per zakje

Kandijkoek
±600 gram 3-r20"

OhDroivensap tjg
rood of wit fles 0.68 Itr. J-i33" m»

Doperwten/Wortelen
extra fijn

BONDUELLE 1/1

Groentengarnitnur |Q9
BONDUELLE 1/1 blik 4-ï2#A«

Tomatenpaprika QO
AZET.zoetzuur 1 /3 pot4<0ff V O

Oh Elite haver
'zak 200 gram l*3ff

Speciale aanbieding

Fruitcocktail
VARRIGONI blik 250 gram59

makkelijke meenemers voor d'r-opuit-trekkers

«h/j* mm • ju FIJNPROEVER _m^ **Cn Nasi Goreng IRQ
met extra veel vlees *eg B r̂ir

blik 700 gram jS> •••

CaféFUtre
doos 10 filters

QQ
V V

Ch Koöiemelt
3 blikjes è 170 gram Xr

Couque Bastogne
UMT

Parein pak 280 gram /•»•

(Bolden Snack
extra kwaliteit boterhamworst

blik 200 gram NU

?&: 1^ :̂-' ô^difl̂ in zaterdag" i 2^ ̂ ^ l£^

• • A ~

500 gram W

SAKSISCHE_ aAivaiauni:

Leverworst
stukje 150 gram

Ontbijtspek
vacuüm verpakt 100 gram

Uit onze afdeling delicatessen

100 gram

.100 gram

uit onze ataenng aeiic

Runderlever
Pekelvlees

In de SuperMarts met drogisterij-afdeling

ebril
per stuk

-

Kinderzonnebril 150
' L per stuk m*

DAMES- OF HEREN

Zonnebril
per stuk

met zilverkleurige opengewerkte veren

Herenzonnebril
Man zilverkleurig metaal

per stuk

Wjjk lit naar Lageptizeneïand Albert He
Prijzen gelden van donderdag 10 t/m woensdag 16 juni
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Eén van George Bernard Shaw's aforismen
luidt: 'Schaken is een dwaas middel om
luie mensen te laten geloven, dat ze iets
heel knaps doen, terwijl ze slechts hun tijd
tijd verspillen'. Van een mij onbekende
schrijver is deze hele mooie: 'Schaakmees-
terschap is een prachtig voorbeeld van ge-
konsentreerde geesteskracht, die in een on-
verzadelijke beuzelarij wordt verbruikt'.
Vermeld ik deze citaten om u aan te spo-
ren het schaken voortaan niet meer te be-
oefenen? Natuurlijk nletl ledere rechtge-
aarde schaker, of hij nu klupspeler of
'slechts' thuisschaker is, kan zich indenken,
dat buitenstaanders zijn spel als een doel-
loze bezigheid zien, maar zal onmiddellijk
tegenwerpen dat de uren, thuis of op de
schaakklup achter het bord, spelend of na-
spelend, doorgebracht, welbesteed zijn —
het schaakspel immers is fascinerend, je
krijgt er toch nooit genoeg van?
Neem nu de eindspelstudie. De vorige maal
behandelde ik in deze rubriek een aantal
studies .van Pogosiantz. Deze week ont-
ving ik een eind vorig jaar in Tiflis uitge-
komen boek met studies van de komponist
Nadareishvili en prompt bracht ik vele uren
door met het naspelen en bestuderen van
de oplossingen. Je künt'èr immers niet ge-
noeg van krijgen?
Bent u bereid met mij uw kostelijke tijd
te verspillen om naar de.nietige kreaties,
het resultaat van Nadarëishvili's gekonsen-
treerde geesteskracht, te kijken? Daar gaan
wel

Een zeer subtiel geval is deze:
Wit: Kh8, Ld3; Zwart: Kg5, pionnen a4 en
a3.
Na 1. Lb1? verliest Wit: 1. ...Kf4, 2. Kg7,
Ke3, 3. Kf6, Kd2, 4. KeS, Kei, 5. La2,
Kb2, etc. Remise houdt: 1. Ld3-c4l, Kg5-
f61, 2. Lc4-g8l (Slechts deze zet doet 't;
het is aardig om uit te vissen waarom an-
dere zetten verliezen) 2. ...Kf6-e5, 3. Kh8-
g7, Ke5-d4, 4. Kg7-f6, Kd4-c3, 5. Kf6-e5,
Kc3-b2, 6. Ke5-d4, a3-a2, 7. Lg8 x a2,
Kb2xa2, 8. Kd4-c3, remise.

En tenslotte een grapje:
Wit: Kb8, pionnen b3, b7 en d5; Zwart:
Ka6, pionnen b2, b4, b5 en b6. Wit
speelt en wint: 1. Kb8-a8, b2-b1D, 2. b 7-
b8P+ll, Ka6-a5, 3. Pb8-c6, Ka5-a6, 4. Pc6
xb4+. Ka6-a5, 5. Pb4-c6+, KaS-a6, 6. b3-
b4, etc.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

EERSTE STEEN
VOOR REMISE PW
Volgende week vrijdag zal in de morgen-
uren de eerste steen worden gelegd voor
de in aanbouw zijnde remise voor de bui-
tendienst van publieke werken aan de Ka-
merlingh Onnesstraat. Deze officiële han-
deling zal worden verricht door de heer
B, Wit, adjunkt-direkteur van genoemde
dienst.

KNMV-RACES OP CIRCUIT
Zondag worden door de KNMV op het cir-
cuit kampioensraces georganiseerd, waarbij
in alle kategorieën, zowel nationaal als in-
ternationaal de nederlandse rijderstop aan
de start zal verschijnen.
De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.

BURGERLIJKE STAND
4—10 juni 1971

Geboren: Frans Hendrik, z.v. K, Amelink
en C. Kapteijn; Daniella, d,v. R. van Leeu-
wen en M. C. C. Haak; Gerardus Hendrik,
z.v. G. H. Rothert en J. Tamerus; Pascal,
z.v. J. R. Plevier en N. de Haas; Cornelius
Theodorus, z.v. C. T. M. Vreeburg en H.
M. Jongert.
Overleden: Anna Boschma, oud 80 jaar, ge-
huwd geweest met D. Kuipers; Hendrik
Schut, oud 75 jaar, gehuwd met L. E. G.
Schaap.
Ondertrouwd: Frits Gans en Aagtje Koper;
Gehuwd. Cornelis Herman Jozelf Bergfeld
en Martha Mettina Opsterom; Cornelis
Blom en Adriana Catharina Koper; Robert
Arend van Oostendorp en Wilhelmina Ber-
nardina van den Eijkhof.
Geboren buiten de gemeente: Hadassa, d.v.
D. van der Pluijm en P. Bindels; Paul Wil-
lem, z.v. W. B. van Schaik en M. A. M.
van de Peppel.

LUSTRUMVIERING
GOEDHARTSCHOOL
MET TONEELSPEL
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van
de mr. G. J. van Heuven Goedhartschool
in Zandvoort-nieuw-noord, zullen de leer-
krachten en ouders van scholieren in ge-
bouw 'De Krocht' het toneelspel 'Alinka's
droom' op de planken brengen. De voor-
stelling vindt plaats op vrijdag 18 juni a.s.
en begint om 20.00 uur.

DUITSE
GODSDIENSTOEFENINGEN
IN JULI EN AUGUSTUS
Ten gerieve van de protestanten onder de
duitse gasten worden er, evenals voorgaan-
de jaren, gedurende de maanden juli en
augustus evangelische diensten in de duitse
taal gehouden in de herv. kerk aan het
Kerkplein. Deze diensten zullen in juli wor-
den geleid door pfarrer Wolfram Krupka
uit Teckinghausen en in augustus door zijn
ambtgenoot Wilhelm Fleer uit Bochum. De
tijden van de diensten zullen nog nader
worden bekend gemaakt,

SUKSESVOL
KLAVERJASTOERNOOI
IN JUTTERSBAR
Het op 4 juni j.l. in de Juttersbar op het
kampeerterrein 'De Zeereep' gehouden kla-
verjastoernooi ten bate van de jubileumvie-
ring in '72 van de ZRB is een doorslaand
sukses en een welkome versterking voor de
ZRB-'pot' geworden. Voor de winnaars van
het toernooi waren er fraaie prijzen te win-
nen. Bij voldoende belangstelling zal de or-
ganisator van het klaverjasfestijn. de heer
P. Keur, op vrijdag 25 juni a.s. opnieuw
een kaartwedstnjd organiseren.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 12 juni:
TZB leiders XI-TZB A-B-jun. komb. 11 u.
TZB 5-Gilzen Rijen (N.Br.) 14.30 u.
TZB 8-Gilzen Rijen (N.Br.) 13 u.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

a b c d e f g b

(Wit: Kb8, pionnen b7 en e5; Zwart: Ka5,
Pf8. pion d2) ,..---.
Wit speelt en houdt remise: 1. Kb8-a8!
(En niet 1. Kc7?. d1D, 2. b8D, Dd7 mat,
of 1. Ka7?, Pd7, 2. e6, d1D, 3. ed7:. Dd7:
etc.) 1. ...Pf8-d7, 2. e5-e6, d2-d1D, 3. e6
xd7 en Zwart kan niet winnen, b.v. 3. ...
Dd7:, 4. b8D, Ka6, 5. Dd6+ü, Dd6: pat, of
3. ...Ka6, 4. b8P+H. Kb6,- 5. d8D+!, Dd8:
pat, of 3. ...Ka6, 4. b8P+, Kb5, 5. Kb7
en remise.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoont"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

geef stem aan open-
held dus steun aan
d'66; schrijf of bel
Zandv.laan 66/3347

Makelaar O.c,
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woohuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA'.
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Jong echtp. gevr., waarvan
man in de stoelen en vrouw
in de keuken wil werken.
Strandpaviljoen 1c, 'Zee-
zicht', tel. 4321.

Te koop: Alfa Romeo GT
1300 Junior 1969,
gel. 54.000 km; kleur groen
van Ie eig., prijs n.o.e.t.k.
Tel. 02507-2149.

Te koop: NSU 1000 1968,
km.st. 42.000 met radio,
ƒ 2.975,-. Paap, Kostverlo-
renstraat 58.

DeZomer In Katoen
De zon blijkt ons dit jaar gunstig

gezind. Dat stemt de mensen, en de
mode, vrolijk. Er zijn nu verrassende
kreaties In katoen, vrolijk gebloemd,
uitbundig versierd of in nonchalant

woestijnblauw.

De prijs van 69.50 staat voor een
fleurig bedrukt, katoenen strand-
ensemble, bestaande uit broek met

wijduitlopende pijpen en hesje,
en bijpassende bikini.

39.75 is het prijsje van het katoenen
setje met de lange broek en het

momvJoze jasje, beiden bedrukt met
een dartel dessin waarin blauwe/
violette tinten tegen geel werden

uitgespeeld, (ook in oranje/geel).

67.75 kost dit luchtig katoenen
safari-jasje met bijpassende sterk

katoenen short, kleuren:
woestijnblauw en oranje/bruin.

3555 6775 6950

Haarlem Grote Houtstraat 83-87 5 minuten van de Raaks parkeergarage
Heemstede Raadhuisstraat 52 Zandvoort Grote Krocht 30-32

Hotel-Café-Restaurant

„Tetrode"
vanouds het Roomhuis,
Bloemendaalseweg 271,
Overveen, tel. 023-252701.
t.o. Station.
Internationale specialiteiten.
Gezellige sfeer en redelijke
prijzen.
Ook voor recepties en di-
ners.
Voor- en achterzijde vrij.
parkeren.

Goede bezorgers gevr. voor
'Het Parool'. Aanmelden A.
Keesman, A. J. v.d. tvloo-
lenstraat 76, tel. 2110.

Permanent ƒ 15,-; watergol-
ven / 5,-. Ook bij u thuis.
Tel. na 7 uur 023-327665.

Jonge vakantiehulp gevr.
van 9-12 uur voor licht
huish. werk. Zandvoortse-
laan 3, Zandvoort.

Te koop aangeb.: bank met
zij-kastjes en tafel; 2 faut.;
Franse ant. bureautafel; an-
tiek tafeltje; Etna ~gasforn.
met oven. Alleen maandag
14 juni tussen 19-21 uur,
Patrijzenstraat 24, Zandv.,
of telefonisch: 4003.

M. F. DE G R E B B E R
Stoffeerder

Pakveldstraat 34
Telefoon 3740

DE WINTER -
Stoelenman v. strandpavilj.
Termes (20), zoekt nu al
woonruimte voor de winter.
Br. aan strandpaviljoen Ter-
mes.

Te koop: Lancia Flavia '66
Partikulier. Tel, 4023.

Gevr.: huish. hulp, 1 a 2
ocht. of midd. per week.
Boul. P. Loot 79a, tel. 4121

Voor-3 pers. slaapgelegenh.
aangeb., beperkt sanitair.
Br. ond. nr. 4001 bureau
Zandv. Courant.

Te koop: 4 gebruikte ban-
den, mt. 700 x 13.
De Ruyterstraat 116.

Voor 2 meisjes of jongens
eenv. slaapk. te huur met
gebr. v. douche en keuken.
ƒ 7,50 p.p. per dag. Tel.
2921.

Gevr.: leerling-kapster of
kapster, wordt opgenomen
in leerlingenstelsel voor da-
meskappersvak.
Salon 'YVONNE', Haltestr.
63, tel. 2214.

Metselbedrijf kan nog re-
peraties en kleine verbou-
wingen aannemen. Tel. 023-
326462

Te koop: uitschuifbare tafel,
z.g.a.n. Schoolstraat 8.

WIJ ZIJN
MET VAKANTIE
van 14 - 26 juni

V A M O R R I J S C H O O L

SNELLENS

ni A &ii/SLANK

me

de maaltijd in een koekje.

Belangri/k!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken!
H. A. S P IE R IE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.
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rondrit per bus
door
zuid-kennemerland

NZH en Cebuto hebben
ook voor de zomer van
'71 dagtochten en rond-
ritten op het programma
staan.
De populaire rondrit door
Kennemerland wordt tij-
dens het zomerseizoen
1971 op maandag tot en
met vrijdag uitgevoerd
van 1 juni tot en met 27
augustus. Naar verkie-
zing kan men tijdens de
pauze genieten van het
duinpanorama vanaf de
top van restaurant Bpu-
wes of een voorstelling
in het Dolfirama bijwo-
nen of beide doen.
Een afwisselender tocht
is nauwelijks denkbaar;
achtereenvolgens maakt
men kennis met het na-
tuurschoon van Zuid-Ken-
nemerland, de industrie-
Ie ontwikkeling van de
Utnond, het zeevisserij-
bedrijf en de blanke
duintoppen.
De rondrit begint om
13.45 uur bij het reisbu-
reau Cebuto/NZH aan
de Tempelierstraat. Om
14.00 uur wordt van het
haltekantoor aan het Sta-
tionsplein vertrokken. In
beide kantoren verkoopt
men de plaatsbewijzen.
De prijzen zijn f 6,50
(kinderen t.m. 9 jaar
ƒ 4,25) met toegang tot

het Dolfirama en f 3,50 (kinderen t.m. 9 jaar ƒ 2,25) inklusief toegang Panorama.
De rit voert onder meer door een van de fraaiste delen van het noordhollands duin-
landschap langs Duin en Kruidberg en het Kopje van Bloemendaal.

SPORTING CLUB
HAD DRUK SEIZOEN
Het grote Veteranen-volleybal-toernooi met
het Kampioenschap van Nederland als in-
zet en de eerste Zaalvoetbal-kompetitie,
waren de laatste twee grote evenementen
van 'Sporting Club Zandvoort' in het sei-
zoen 1970-1971. Het was een zeer druk
sportjaar met een lange rij hoogtepunten,
waarvan verder genoemd moeten worden
het grote Badminton-toernooi om het Kam-
pioenschap van Zandvoort, de Nationale
Circuitloop, de badminton-interlandwedstrijd
Nederland—Schotland en vooral de grote
onderlinge kompetitie met meer dan 1500
wedstrijden. Al met al werd aan duizenden
de gelegenheid tot sportieve rekreatie ge-
boden.

Het nieuwe seizoen start per 1 september.
De badmintonafdeling speelt weer op dins-
dag- en vrijdagavond en wel op de volgen-
de tijden: 20-21.30 uur en 21.30-23 uur.
De jeugdgroepen spelen vrijdagsmiddags
vanaf 17 uur. Hierdoor is nog opgave mo-
gelijk bij het sekretariaat, Linnaeusstraat
1/4, telefoon 3585.

De eerste zaalvoetbalkompetitie is afgelo-
sloten. Dit initiatief van de Sporting Club
is een groot sukses geworden en reeds nu
is duidelijk, dat volgend jaar een veel gro-
ter aantal teams zal deelnemen.
De 9 ploegen, die dit eerste seizoen deel-
namen, zorgden iedere kompetitie-avond
voor vaak spektakulair spel en de spanning
is er tot de laatste avond in gebleven.
Het team van Duysterghast bleef ook in de
laatste wedstrijd ongeslagen en veroverde
verdiend het kampioenschap. De ploegen
van Sporting Club en Buchel eindigden ge-
lijk op de tweede plaats, waarbij Sporting
een minimaal beter score-saldo had. Het
Handbal-team werd eervolle vierde.
De eindstand werd:
Duysterghast 8-14; Sporting Club l 8-11;
Buchel 8-11; Handbal 8-10; Politie 8-9; Col-
pitt 8-6; Sandevoerde 8-5; Sporting Club II
8-4 en Drommel 8-2.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in socië-
teit Duysterghast werden de prijzen uitge-
reikt. Voorzitter W. Kok dankte de organi-
satoren en de scheidsrechters, waarna
Sporting-voorzitter D. v.d. Nulft de Spor-
tingkup en de overige trofeeën aan de cap-
tains van de diverse teams overhandigde.

ZANDVOORTSE
VOLLEYBALKLUPS
GAAN FUSEREN
De twee zandvoortse volleybal-verenigingen
'Sporting Club Zandvoort' en OSS hebben
besloten een fusie aan te gaan.
De nieuwe klup krijgt de naam 'Sporting-
O.S.S.' en zal met tenminste zes teams
aan de kompetitie van de Ned. Volleybal
Bond deelnemen.
Verder komt er een afdeling volleybal voor
dames en voor heren, die op de dinsdag-
avonden in de Wim Gertenbachschool aan
de Zandvoortselaan onder deskundige lei-
ding zal spelen.
Het bestuur bestaat uit: de heer R. H. L.
Groos, voorzitter, de heer P. J. A. van Kes-
sel, sekretaris, de heer A. K. Paap, pen-
ningmeester, mevr. F. M. Smit-Scalogne,
mej. M. Terol, de heer F. Boukes en de
heer J. Dietz.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij
het sekretariaat, Haarlemmerstraat 9, tel.
5486, of bij de volgende adressen:
Fahrenheitstraat 21, tel. 3172; Linnaeus-
straat 1/4, tel. 3585 en Koningstraat 64,
tel. 4091.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

• Dus aktueel

• Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg 1, telefoon 2135

Het Marine
BLOEMENDAALSEWEG 287, te OVERVEEN, heeft enige plaatsen be-
schikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst.

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8'/2 uur per dag; terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van de patiëntenafdelingen, terwijl ook in
de zusterseetzaal anneks keuken nog funkties open zijn.

Het salaris bedraagt ƒ803,90 bruto per maand, eksklusief onregelmatig-
heidstoeslag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (welvaartsvast pensioen).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met zr. Jorissen, adjunkt-
direktrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nr. 023-319230 tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.

MIJDT DE VAKANTIEPIEK
zegt ook dit jaar weer de Stichting Recreatie, die erop wijst dat weliswaar steeds

meer Nederlanders in voor- of naseizoen met vakantie gaan, maar dat de grootste

groep door schoolgaande kinderen of kollektieve bedrijfsvakanties gebonden zijn aan

het topseizoen. De grootste drukte wordt dit jaar omstreeks zaterdag 10 juli verwacht

wanneer de bouwvakantie begint en de lagere-schooljeugd in Noordrijn-Westfalen, gren-
zend aan ons land, vakantie heeft.

Er zijn echter nog andere weekeinden die zeer druk zijn. De stichting noemt de vol-

gende: Op 26 juni, wanneer alle lagere scholen in ons land sluiten, gaan de kollektief

sluitende bedrijven in Noord-Brabant en Zeeland met vakantie.

Op 3 juli beginnen in Duitsland, met name in Noordrijnland-Westfalen, de schoolva-
kanties, welke ook in ons land ekstra vakantiedrukte veroorzaken.

Op 10 juli gaan de bouw- en nevenbedrijven in heel ons land, alsmede de tekstiel-in-

dustrie en de kollektief sluitende bedrijven in oost- en noord-Nederland met vakantie.

Op 24 juli begint de vakantie van de kollektief sluitende bedrijven in het westen van
ons land, alsmede van de metaalindustrie in heel Nederland.

Moderne kleertjes
voor

mevrouwtjes en meneertjes

JURKEN, kollektie jurken
,van l t.e.m. 8 jaar.

Bikini's, t.e.m. maten 34-36
Badpakken - Zwembroeken

Notten
HALTESTRAAT 59

AANTAL ONGEVALLEN STIJGT
IN DE VAKANTIEMAANDEN
Statistieken wijzen uit, dat het aantal do-
delijke oncslukken in ons land in de va-
kantiemaanclen juli en augustus ruim der-
tig procent hoger ligt dan in de rest van
het jaar. liet aantal gewonden stijgt ge-
durende cijze periode met twaalfhonderd
(!) boven het maandgemiddelde.
Nog steeds zijn velen van mening dat de
vijftig weken, die menigeen achter zijn bu-
reau doorbrengt, een goede voorbereiding
is voor een ontspannen vakantie. Niets is
minder waar en de cijfers wijzen het dan
ook uit. Het verkeer eist meer slachtoffers
dan normaal omdat er veel meer weinig
ervaren chauffeurs op de weg zijn, vaak
met auto's die overdreven en op verkeerde
wijze zijn volgepakt. Dat zo'n wagen to-
taal anders reageert dan een lege met
slechts een man aan boord, wordt maar al
te licht vergeten.
Daarnaast eist het water veel slachtoffers
In juni, juli en augustus 1970 kwamen in
ons land 140 mensen door verdrinking om
het leven. De televisiekursus die geduren-
de deze weken door de VARA. wordt uit-
gezonden om kinderen vroegtijdig de kunst
van het zwemmen bij te brengen is geen
lukse, want 60% van onze bevolking blijkt
niet te kunnen zwemmen; dat in een land
waar men sinds eeuwen met het water in
gevecht is gewikkeld.
Wie heeft er bijvoorbeeld bij stilgestaan
dat een reservewiel met velg en al in het
water gegooid een uitstekende reddingsboei
blijkt te zijn dat een leven kan redden?
Met vakantie gaan, vergt iets meer aan-
dacht, dan het wassen van de auto, het
bespreken van een hotel en het pakken
van een koffer. Met weinig ekstra moeite
kunt u volledig profijt van -uw kostbare va-
kantieweken hebben.

B EN W
WILLEN GRONDVERKOOP
AAN RAADSLID J. J. PAS
UITSTELLEN

Raadslid Pas reageerde niet
op verzoek van b en w gegevens

inzake grondtransaktle te verstrekken.

Het kollege van b en w stelt de raad in
de bijeenkomst van a.s. dinsdag voor de
behandeling van het verzoek van het raads-
lid J. J. Pas (btv), om grond aan de bou-
levard Barnaart/hoek Burg. Van Alphen-
straat te mogen kopen, tot een volgende
vergadering uit te stellen.
B en w delen de raadsleden mee dat het
niet mogelijk is het door hen in de raads-
vergadering van 11 mei j.l. toegezegde pré-
advies over de verkoop van grond aan de
heer Pas uit te brengen, aangezien zij geen
inzage hebben in de plannen en de finan-
ciering. Het kollege had de heer Pas hier-
om verzocht in een op 19 mei j.l. aan hem
gezonden brief. Tot op heden heeft het ge-
meentebestuur nog geen antwoord van ge-
noemd raadslid ontvangen. In april j.l. had
de heer Pas b en w schriftelijk meegedeeld
dat zijn plannen en de financiering rond
waren.

Een goede gedragsregel is dat een volks-
vertegenwoordiger niet deelneemt aan dis-
kussies over zaken waarin hij op de een
of andere wijze direkt betrokken is. In de
raadsvergadering van 11 mei j.l., waarin
de grondverkoop aan de heer Pas voor de
eerste keer aan de orde kwam, werd die
regel volkomen genegeerd. Dinsdagavond
doet zich een goede gelegenheid voor die
regel weer in ere te herstellen.
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

raad gaat beslissen over
ontwerp-gewestbestuur
voor zd.-kennemerland

SLEEP-IN PROJEKT
HEDENAVOND
OPNIEUW IN DE RAAD?
Verwacht wordt dat tijdens de raadsverga-
derlng van hedenavond het plan voor een
opvangcentrum voor jeugdtoerlsten In het
zo m er seizoen opnieuw aan de orde zal ko-
men. De verwachting Is gebaseerd op de
besprekingen" die de kommissie van sociale
zaken in de afgelopen weken heeft gevoerd
met deskundigen op het gebied van het
jeugdwerk en de Initiatiefnemers van het
sleep-ln projekt. Zoals bekend werd het

. , . , , ,..,. j ,„ i,„t door Logos en Release Haarlem ontwikkel
in het openbaar de mogelijkheden van het d opva^gcentrum in de raadsvergadering

. . . . j i j i j ui:„„- oka e bestuur af te tasten en een sfeer van r, ™, t, __,
ders verzoekt de raadsleden in de bijeen- onder|ing vertrouwen te kweken. van n mel JJ' naar
Het kollege van burgemeester en wethou-

komst van hedenavond hun goedkeuring te
hechten aan een ontwerp voor de bestuur-
lijke organisatie van het gewest Zuid-Ken
nemerland, welke de gemeenten

BEHOEFTE AAN GEZAMENLIJK BELEID
Het is volgens de toelichting bij het ont-

genoemde kommissie
verwezen.
Tijdens het overleg zijn zowel van de zijde
van de kommissie van sociale zaken als van
Logos en Release konkrete voorstellen ge-

R»nn» werp duidelijk komen vast te staan dat in daan Inzake het scheppen van een sleep-in.
eenne- Zuid.Kennemer|and grote behoefte bestaat Begin vorige week Werden de besprekingen

broek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmer- aan een gezamenlijk beleid. afgerond en j.l. donderdag bracht de voor-
llede en Snaarnwoude Haarlemmermeer; Tot dusver had de samenwerking tussen de zltter van de kommissie van sociale zakenliede en Spaarnwouae, riaariemmerm nten dje dee, uitmaken van het |nter- aan b en w rapport uit over de resultaten.
Heemstede en ZANDVOORT omvat. gemeentelijk Samenwerkingorgaan Kenne- 'Welgelegen' aan de Hogeweg wordt onge-

merland (ISK) in hoofdzaak betrekking op schikt geacht als opvangcentrum en thans
De ontwerp-regeling voorziet in de vorming verzorgende en dienstverlenende aktivitei- denkt men aan het plaatsen van een grote
van een Kennemerraad, gevormd uit de ver- ten. Behalve op planologisch gebied waren tent voor de overnachting van jeugdtoe-
tegenwoerdigers van de raden van genoem- de werkzaamheden nog te weinig gericht risten, met de nodige hygiënische voorzie-
de gemeenten en de burgemeesters van de- op taken op het terrein van de ordenende nlngen en sociale begeleiding door een team
ze gemeenten. De totale omvang van_de ge- aktiviteiten. Taken gericht op de vormge- van deskundigen. Voor dit plan hebben Lo-
westraad zal bestaan uit 45 leden — 38 ving van het leef- en werkmiljeu, waarbin- gos en Release, op verzoek van de kommls-
raadsleden, 6 burgemeesters en 1 loko-bur- nen de bevolking van Kennemerland zich sle van sociale zaken, opnieuw een begro-
gemeester. Deze omvang is gebaseerd op zou moeten kunnen ontplooien, zouden b.v. tïng opgesteld.
de gemeentewet, waarin staat dat de raad vanuit regionaal beleid benaderd moeten
van een gemeente boven de 200.000 inwo- worden, aldus de toelichting.
ners uit 45 leden dient te bestaan. De ontwerp-regeling voor het regiobestuur DUITS ECHTPAAR
De verdeling van de-zetels in de Kennemer- biedt ruimte voor latere toetreding van de typTrinviTtt? rvn7ï7CTATTTJXT
raad is in het ontwerp als volgt geregeld: gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, JSJ1JMM.XUJ1 Ultra J.ALJ-,JirN
Bennebroek 2 leden, Bloemendaal 3 leden,
Haarlem 18 leden, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 2 leden, Haarlemmermeer 6
leden, Heemstede A leden en Zandvoort 3

Uitgeest en Castricum. De kolleges van b
en w van deze gemeenten hebben zich in
principe bereid verklaard mee te werken

Een kinderrijk duits echtpaar werd eind de-
ze week in Noordwijk aangehouden, ver-
dacht van winkeldiefstallen in Noordwijk en

aan een studie -inzake de relaties tussen Zandvoort. Tijdens de ondervraging door de
leden. De burgemeester van Haarlem wordt hun gemeenten en de ISK-gemeenten met zandvoortse recherche bekenden de man en
voorzitter van de gemeenteraad en tevens het oog op eventuele deelname in het ge
van het dagelijks bestuur, waarbij hij in de
raad slechts een adviserende stem zal heb-

west (Zuid) Kennemerland. De regeling
de vrouw, die met hun negen kinderen op
stap waren, in Zandvoort tenminste twintig

laat overigens ook de mogelijkheid open diefstallen in winkels te hebben gepleegd.
ben. Ter voorkoming van achterstelling van voor aansluiting van een of meer zuid-hol- De waarde van de ontvreemde goederen
Haarlem zal de loko-burgémeester van de- landse gemeenten,
ze stad automatisch lid worden van de Ken-
nemerraad.
In de nota van toelichting, evenals de ont-
werp-regeling opgesteld door een kommis-
sie ter bestudering van de bestuurproble-
men in Kennemerland, wordt deze" verdeel-
sleutel bij de samenstelling van de raad als
volgt gemotiveerd: de benoeming van ten-
minste twee leden door iedere gemeente in
de raad, heeft ten doel te bereiken dat de
stem van de kleine gemeenten voldoende
kracht zat'hebben. De vertegenwoordiging
van de burgemeesters in de gewestraad

wordt geschat op vele honderden guldens.

e&* naai
N.N. Is een zonnemens

Beste vrienden, mij viel vorige week de eer getrokken en de eerste palen voor het
'wordt in de toelichting zowel uit oogpunt te beurt een voetballer van formaat een in- kleedlokaal zijn geheid. Ik zeg al: 't is fijn

van koördinatie als om redenen van be
stuurspraktijk van veel belang geacht.

terview af te nemen. Nou, dat was wat. De om bij de grond te beginnen'.
redaktie had mij hiervoor aangewezen, om- IK:
dat het team sportverslaggevers, dat altijd en
voor dit soort werk opdraait, met vakantie stand gekomen?'

'Hoe is 't akkoord tussen Winschoten
hoe heet die klup uit de Kongo, tot

was. Dan kan de redaktie altijd nog terug-
grijpen op mijn vriend Momus, maar die
was niet in konditie, naar hij liet weten.

N.N.: Nou kijk, er is helemaal nog geen ak-
koord, dat ligt wat moeilijk omdat de men-
sen van ...... ja, ik kan de naam van die

GEEN RECHTSTREEKSE -
VERKIEZINGEN EN OVERDRACHT
VAN BEVOEGDHEDEN

ihï̂ ?KS™^^^ Toen was er niemand meer "(of minder) vereniging, nooit onthouden, (k weet alleen
raad n*"* mr^t********^**. *1»*.... ~i~ u«...n.:«. uan IK.
van de

hïi9HpS „1iLiSlrir,tr^»?innk«nÏHtdeh *>elichtfnj} van zijn stoelen en het strand.' BovendieR deri door een deputatie van Winschoten, in
n it1fH~ttrnttBH^°Kl

I H*eLele™ ' verzekerde de redaktie mij, dat Stoeleman de .rimboe op safari, achter een troep wilde

dat-ie vijftien lettergrepen heeft en er zitten
Nou, de mensen van die

toen ze benaderd zouden wor-
Hpn™.r„eCnttlek8| drhd-eH-beVOlk-in9 ik heb „og even de aandacht op Stoeleman allemaal a's n
i! H;? nipt ^rfnpn u in *%ldl?* i™£\?*' gevestigd maar die kon natuurlijk niet weg klup waren, toe.

^nnLprnrpnp?inn JrHt l t° C '^ "an zijn stoelen en het strand/Bovendien den door een d<
niPt ifHnPQ^tPn1^»rhiBH^hi! HO naH± verzekerde de redaktie mij, dat Stoeleman de rimboe op sa,*,,, *«,„» een u»»,, w„ue
^frl hohtnHMinn uan' h»t h' I A P^T niet zo bijzonder veel van de finesses van zwijnen aan. die gevaar opleverde voor de
Kamor fnnpHÖ »p?««ntLr^ , % de voetbalsport af weet. Vandaar en zo- mais-oogst, begrijp je wef?'
Epïï£rïï?„^ £ doende en dus...,. Nou ja, ik vond het niet IK: 'Ja, ik begrijp 't wel, alleen blijft hetwestvorming zal worden besloten de ge

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

ZANDVOORTER
ROY SCHUITEN
WON WEGKAMPIOENSCHAP
VAN NOORD-HOLLAND

trouwen? En hoe zou uw aanstaande vrouw
zich voelen met een voetballer getrouwd te
zijn?'
N.N.: 'Trouwen? Tja, dat zit er wel in, hè?
(Laat een schaapachtig en ook wel schun-

De zandvoortse wieleramateur Roy Schuiten nig lachje horen) Je kunt daar voor weinig WEINIG ANIMO
heeft eergisteren beslag gelegd op het pro- geld trouwen en 't blijft in de meeste ge- -irono tt A T r»xnvri7TVrrkDTr»r'tIT
vinciaal wegkampioenschap van Noord-Hol- vallen ook niet bij één. (Herhaling van eer- VUUK. J3ALUl>l>Jil>UrlUL.n.l
land. Roy Schuiten maakte zich bijna twin- der genoemd lachje). -.~ ~~ ~- ~.«,~ ~™
tig kilometer voor de finish los van een vijf IK: 'Is 't niet een beetje moeilijk om zo

VAN TOURING ZANDVOORT

bouwes wil
kongreszaal bouwen
Wanneer alles volgens plan verloopt krijgt
Zandvoort een kongreszaal De direkteur van
de n.v. Bouwes Exploitatie Maatschappij,
de heer N, W. Bouwes, wil het hotel aan
het Badhuisplein met genoemde zaal gaan
uitbreiden. Aangezien deze uitbreiding,
waartegen b en w van Zandvoort uit stede-
bouwkundig oogpunt geen bezwaar maken,
zonder wijziging van het ter plaatse geiden-
de bestemmingsplan niet mogelijk is, is het
noodzakelijk dat een zgn. voorbereidingsbe-
sluif wordt genomen. Nadat dit besluit ge-
nomen is kan met toepassing van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening en na de instem-
ming van Ged. Staten, een bouwvergunning
voor de kongreszaal worden verleend.
Aan de architekt van het projekt zal wor-
den gevraagd de mogelijkheid te onderzoe-
ken de muur van het Bouweshotel langs de
westzijde op enigerlei wijze te verlevendi-
gen, dit op verzoek van de kommissie voor
algemene zaken en die voor publieke wer-
ken. Men vindt de muur op dat punt nogal
eentonig. Het kollege vraagt de raad ten-
slotte met het voorbereidingsbesluit akkoord
te gaan.

Ter dekking van het eksploitatietekort van
het Gemeenschapshuis over 1970 — in to-
taal ƒ 19.255.27 — geeft het kollege van
ben w de raad in overweging het voor '70
vastgestelde subsidiebedrag van f 15.000
met ƒ 4.256 te verhogen. In hun toelichting
delen b en w mee dat het nadelig saldo
voor 1970 rond ƒ 1000 lager is dan het
jaar daarvoor. Dit is het gevolg van ekstra
zaalhuur gedurende de middaguren, die een
kompensatie vormden voor de afnemende
avondbezetting in het verslagjaar, aldus het
kollege.

Voor de aankoop van een derde noodlokaal
voor de openbare kleuterschool Hüfnmeloord
in Zandvoort-nieuw-noord, in verband met de
toename van het aantal kleuters sinds ja-
nuari van dit jaar (van 63 tot 94), stellen
b en w aan de afgevaardigden een krediet-
verlening van ƒ75.138.30 voor.
Met de aankoop van het lokaal is blijkens
een opgaaf van de dienst van publieke wer-
ken een bedrag gemoeid van ƒ 39.438,30.
De bijkomende kosten zullen echter volgens
deze dienst 'n bedrag vergen van ƒ 35.700.
Hierin is dan tevens een bedrag van

W«Ï™H» 8n«T H. h.»nikin » ^ * *t *™* 'er9< integendeel, hè was een eer voor voor mij een raadsel dat u nou uitgerekend
MEn «nwHrpn bev°lkmg va" de streek mij. Ik moest namelijk naar Winschoten, naar de Kongo gaat en hier een goed.be-
Vninonc HP nntwoVn ronoiinn h» ff ^ v waar de spitsspeler van de gelijknamige taalde baan vaarwel zegt'.
n^errLd tot ff nnBn«rfpr rin„r h.m «K voetbalklup, de heer N.N.. in het nieuws is N.N.: 'Och, ik ben wat uitgekeken op het
tP Spn n„n?pn HO h«tM.ft"ir gekomen door zijn geruchtmakende transfer nederlandse voetbal nou Ajax de markt be-
w^Prkinn M«THP „Pmpontpn flJK *T*"' "aar de Kongo. (Althans, de geruchten lui- dorven heeft en eh ik ben eigen-
^ lint9hPt nn H» ̂ f t i t ? H ^ H " den zo). lijk een zonnemens. ik heb een hekel aan
Hnn om HP iSn-n hplnfnHh JHp'" H Het za' " opgevallen zijn, dat ik over de kou en nattigheid, ik heb hier nooit kunnen
me°enten ove

 91̂  draa.n /«n hpt roninht heer N-N- spreek. Jawel, dat komt omdat wennen, tenminste, niet in mijn voetbal-
S'WP? w«rJ? HdpralÖ" ."ÏÏ.Jl61,,,:*8"̂  de man onder zwijgplicht staat. Hij had de broek. In de meeste gevallen krijg je hier

SteS S^Èt̂ ^S ̂  SSSShoïrnSr'tfkrnR S '«SIS IK: 'Zou u ongeveer kunnen omschrijven
"?mbd?1dare%nfgei!?en97ete.egenhWeiddkrfge; rÖ'ïd.0'' Steke" n°9a' **" "" *» hoeveel uw gemiddelde inkomsten gaan be-

ƒ 13.566 begrepen voor de aanleg van een
centrale verwarmingsinstallatie. Het moet
n.l. noodzakelijk worden geacht, dat het
noodgebouw van een dergelijke installatie
wordt voorzien,
Het kollege merkt in zijn voorstel verder op
dat voor het derde noodlokaal, op grond
van het Besluit stichtingskosten kleuter-
scholen '69 door de gemeente jaarlijks aan-
spraak kan worden gemaakt op een uitke-
ring van het Rijk. Het voor dit jaar vast te
stellen bedrag is evenwel nog niet bekend,
schrijven b en w.

KRITIEK MOTORCOUREURS
OP WEGDEK CIRCUIT
Na afloop van de eergisteren op het circuit
gehouden motorraces hebben verscheidene
deelnemers kritiek geuit op de deplorabele
toestand van het wegdek. Eén van de ren-
ners merkte op 'dat er na een paar rond-
jes rijden geen rubber van de banden af-
gaat, maar er komt een laag rubber bij'.
De uitbreiding van de vangrail zal de veilig-
heid van de racewagencoureurs wellicht
verhogen, maar komt de bescherming van
de motorrijders zeker niet ten goede, werd
van diverse kanten opgemerkt. De bekende
motorrenner Herbert Spahn merkte over de
toestand van het wegdek tegen een verslag-
gever van een provinciaal blad op: 'dat het
op sommige plaatsen vaak een riskante
zaak is om voluit je snelheid te benutten'.
De races bij de 250 en 350 cc werd ge-
wonnen door Theo Bult. In laatstgenoemde
klasse vestigde deze rijder een nieuw baan-
rekord, 1.44.7. De 500 cc klasse eindigde
in een zege voor Herbert Spahn. Het pro-
gramma werd besloten met een race in de
zijspanklasse, welke werd gewonnen door
het duo Steiginga-Kort.

RUIM ƒ 5000
VOOR VLUCHTELINGEN
OOST-PAKISTAN
De zondagavond gevoerde nationale aktie
t.b.v. de miljoenen vluchtelingen uit Oost-
Pakistan naar de indiase deelstaat Benga-
len, heeft in Zandvoort een totaalbedrag
van ƒ 5.328,50 opgeleverd. In de herv. kerk
aan het Kerkplein werd ƒ 4.628,50 bijeen-
gebracht en in het wijkgebouw Noord
ƒ700.

dragen in de Kongo?'
Ik zal mij niet te buiten gaan aan het ver- N.N.: 'Jongen, lig niet te zeuren. Ik moet
melden van allerlei details, maar de koe di- eerst zorgen dat ik een behoorlijke woning
rekt bij de hoorns vatten en met de deur en een ijskast krijg, de rest is bijzaak,
in huis vallen. Even nog: Mijnheer N.N. Trouwens, over geldzaken laat ik me niet
woont in een riant vrijgezellenflatje in de uit'.
dure wijk van Winschoten. Deze woning is IK: 'Wie staat er achter die organisatie, die
hem door de supportersvereniging "Winscho- de voetbalklup met de vijftien lettergrepen
ten Vooruit' aangeboden, na het maken van in stand houdt? En wat voor systeem spe-
zijn 100ste doelpunt voor de klup. Hup dan len de jongens?'
maai": ' N.N.: 'Ik weet niks van.een organisatie. Dat
IK: 'Dag, mijnheer N.N. Bedankt dat u mij is ook niet belangrijk. Voor mij is het zaak
wilt ontvangen. Hoeveel verdient u per jaar zo snel mogelijk naar een warm land te
of per maand en desnoods per uur?' gaan, omdat ik — zoals ik al zei — schoon
N.N.: -'Gaat je geen bliksem aan. Had die genoeg van het gemodder hier heb. Wat
krant van jou geen grotere hufter kunnen het systeem betreft, zullen zij zich aan mij
sturen?' moeten aanpassen. Ik was in Winschoten
IK: 'Nee, er was toevallig geen grotere in Ausputzer en _ dat ga ik in de Kongo ook
de buurt. Volgende vraag dan maan Waar- doen, denk ik'.
om wilt u zo graag naar de Kongo?' IK: 'Nou, meneer N.N., hartstikke bedankt
N.N.: 'Ja, dat is een lang verhaal. Ik kan voor uw positieve bijdrage aan de voetbal-
er weinig over zeggen. Of eigenlijk hele- sport in het algemeen en aan de kolderru-
maal niks, want de KNVB weet je briek van onze krant in het bijzonder'.
IK: 'Ja, ik weet het. Dank voor uw uitvoe- Dat was 't dan, vrienden. Het kostte moei-
rig antwoord. Denkt u in de Kongo te gaan te, maar we hebben Koos N.N. netjes in de

Zandvoortse Courant gemanoeuvreerd)
BARTJE

man tellende kopgroep en bracht het tot maar naar een vreemde omgeving te ver- Aan de afgelopen zaterdagavond door Tou-
een voorsprong van meer dan een halve trekken en wetend wat u hier achter laat?' ring Zandvoort georganiseerde ballonop-
minuut op zijn achtervolgers. Schuiten, die N.N.; 'Ja en nee. 't Is natuurlijk moeilijk tocht door het centrum van de gemeente,
lid is van de haarlemse wielerklup 'De maar voor een goeie voetballer weer niet.- met als eindpunt en lanceerplaats voor de
Kampioen', reed de afstand van 132 km in 't Is fijn om helemaal van de grond af te ballonnen het troosteloze en gure burgem.
de omgeving van Wieringen in de tijd van beginnen, want de vereniging, waarvoor ik Van Fenemaplein, werd slechts door een
3.05.31. In dit seizoen heeft de zandvoortse dan zeer waarschijnlijk zal gaan spelen in gering aantal kinderen deelgenomen. Aan de
wielrenner reeds driemaal een koers op zijn Katanga, moet nog opgericht worden. Ook optocht, welke te vroeg in het seizoen werd
naam gebracht. Hij wordt in kringen van de het veld moet nog aangelegd worden, maar gehouden en te laat in de avond georgani-
wielers'port als een veelbelovend talent be- dat is een kwestie van enkele weken. Op seerd, verleende de drumband van de Zand-
schouwd. - het ogenblik worden er stobben uit de grond voortse Muziekkapel medewerking.

start van waterskischool
Met de vinger rond de trekker van een formidabel pistool gaf burgemeester
A. Nawijn zaterdag rond het middaguur het startschot voor de opening van de
eerste waterskischool in Zandvoort, gevestigd ter hoogte van de ZRB-observa-
tiepost 'Piet Oud'. Het schot werd gelost vanaf een grote motorvlet, waarin de
heer Nawijn en een aantal genodigden het ruime en nogal woelige sop hadden
gekozen om de spektakulaire waterski-demonstratie van de eigenaar-eksploitant
van de skischool, de heer F. T. van Rhee, van nabij te kunnen volgen.
Het openingsceremonieel in volle zee ging gepaard met de tewaterlating van een
eerder door de opvarenden van de vlet gekonsumesrde fles whisky, met daarin
de mededeling dat de eerlijke vinder twee tientjes rijker zou worden wanneer
hij of zij de fles ongeschonden inleverde bij de kiosk van Touring Zandvoort.
Drie uur later meldde de vinder zich: het was een 11-jarig meisje uit de V.S.,
dat bij haar familie in Amsterdam logeert.
Na de ingebruikneming van de skischool werden de aanwezigen in de gelegen-
heid gesteld het houten instruktielokaal van de school te bezichtigen. In de ge-
zellige en praktisch ingerichte ruimte worden theorielessen op het gebied van
waterskiën gegeven en van hieruit worden beginners en gevorderden per speed-
boat van en naar het strand gebracht. Teneinde hinder voor zwemmers te voor-
komen, is een invaarroute van ongeveer tachtig meter in zee afgebakend met
oranje gekleurde bakens, aan het eind gemarkeerd door twee oranje boeien.
Zandvoort is met de skischool zowel een sportieve als toeristische attraktie
rijker geworden.



AUTEUR
LODEWIJK WIENER
ONTVING
LITERATUUR-TOELAGE '71
VAN CRM
De minister van cultuur, recreatie en maat-
schappelijk werk, mej. dr. M. A. M. Klompé,
heeft aan de in Zandvoort geboren en thans
in Haarlem woonachtige auteur Lodewijk
Henri Wiener voor zijn inzending 'De ver-
ering van Quirina T' een toelage toegekend.
Wiener deelt de toelage met de eveneens
in de rubriek proza bekroonde amsterdam-
se schrijver, J. A. van der Linden. Aan de
door het ministerie van CRM beschikbaar
gestelde toelagen voor dit jaar aan jeugdi-
ge letterkundigen kon worden meegedon-
gen door middel van anonieme inzendingen.
Lodewijk Wiener, die reeds enkele boeken
schreef en een aantal korte verhalen publi-
ceerde in tijdschriften, bewerkte onlangs
een van zijn verhalen voor een nieuwe kor-
te speelfilm van de zandvoortse cineast
Thijs Ockersen. Deze film, evenals het ver-
haal 'Jachttaferelen' getiteld, gaat volgen-
de week tijdens speciale voorstellingen in
Amsterdam en Den Haag in première.

N.PH.O.
MET MOZARTPROGRAMMA
IN HERVORMDE KERK
Onder auspiciën van de kulturele kring
't Helm' en Touring Zandvoort konserteert
maandag 5 juli a.s. het Nrd.-Holl. Philh.
Orkest in het gebouw van de herv. kerk
aan het Kerkplein.
Het programma bestaat geheel uit werken
van W. A. Mozart. Het pianokonsert in c
kl.t.K.V. 491 wordt aan de vleugel vertolkt
door de pianiste Marianne Gouder de Beau-
regard. Het geheel staat onder leiding van
de vaste dirigent van het orkest, Henri
Arends. De uitvoering begint om 20.00 uur.

TZB HOUDT ALGEMENE
LEDENVERGADERING
A.s. donderdag houdt de r.k.s.v. TZB haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering in het
verenigingsgebouw aan de Kennemerweg.
Op de agenda staat o.m. een bestuursver-
kiezing. Periodiek aftredend zijn de heren
M. A. J. M. Crabbendam, F. H. Hesse en
W. M. Burger, waarvan de laatste zich niet
meer herkiesbaar stelt. In zijn plaats stelt
het bestuur voor de heer J. C. Mesman.
Tevens staan de benoeming van elftal-,
jeugd-, feest- en kaskommissie op de agen-
da en een benoeming tot lid van verdienste.

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Afgelopen zaterdag nam de vereniging deel
aan een wedvlucht vanaf Orleans, afstand
535 km. Na te zijn gelost arriveerde de
eerste duif om 16.25.05 uur. De uitslagen:
J. Koper en Zn.: 1, 5, 7; K. Driehuizen:
2, 12; C. van Egmond: 3, 13; Jb. Koper;
4, 9; W. Driehuizen: 6; P. Koper: 8; J. Har-
teveld: 10; P. Danneburg: 11; A. Molenaar:
14; G. Harteveld: 15; R.' Driehuizen: 16, 18
en M. Buis: 17.

TENNIS CLUB ZANDVOORT
Uitslagen van de gespeelde promotiewed-
strijden:

N.W.T.L. II-Zandvoort l 5-1
G.L.T.B. II-Zandvoort II 4—4

N.W.T.L. II en G.L.T.B. II promoveren naar
de overgangsklasse B.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 12 juni:
TZB-leiders XI-TZB A- en B-jun. komb. 4-2
TZB 5-Gilzen Rijen 1-2
TZB 8—Gilzen Rijen 2-2

FAMILIEBERICHTEN

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEB
GAAT VOOR

Hef afbuigende verkeer mag herrecfir. -i
doorgaande verkeer op dezelfde weg v'
nier hinderen. Ook de noenjangern/lf j

. rramvorror
een uil-zondering. Hij gaar als af-
buigend verkeerjröôr nar
gaande verkeer
op dezelfde weg

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogebedrijf C. Waaning, „NIEUW
ADRES: Sophiaweg-4.

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

> ; :&:&^x%$r$ i

Autorijschool
BERT H006ENDIJK
Acht jaar ervaring als rij-instrukteur.
Er wordt les gegeven in een nieuwe
Datsun 1200.
De lesprijs is ƒ 12,50 per uur.
Aanmeldingsadressen:
Van Lennepweg 20/2; Tollensstr. 35,
tel. 2134; K. v.d. Manderstraat 91,
Haarlem. Tel. 023-325713.

Twee kamerflat
aan zee te koop
(hoekflat) met douche, keuken, c.v.
Vraagprijs ƒ 40.000,—
Mak. o.g. J. Boogaard. Tel. 2210.

SCHOONHEIDSSALON
voor 'GEZICHTSBEHANDELING

'MANICURE • MASSAGE
-Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

maaltijd b «M ko«tü*

SLANK
NET

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2x per week

• Dus aktueel

• Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:

Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg 1, telefoon 2135

Op 11 juni is overleden onze lieve moeder en grootmoeder

ANNA MARIA ELISABETH FRANKEN
Weduwe van Siebold Otten

op de leeftijd van 87 jaar.

AMERSFOORT: D. OTTEN
A. OTTEN-VAN HAMERSVELD
ELS
SIEBOLD
INGE
DANY

ZANDVOORT: A. AUKEMA-OTTEN
l. M. AUKEMA
ANNETTE
ANDREAS
BEATRIJS

Zandvoort, 'Het Huis in de Duinen', Herman Heijermansweg f
Korrespondentie-adres: Brederodestraat 105, Zandvoort

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'Het Huis in de Duinen',
De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 16 juni om 14.00 uur

op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van 'Het Huis in de Duinen', omstreeks 13.40 uur.
Een korte rouwdienst zal worden gehouden om 13.20 uur

in de aula van 'Het Huis in de Duinen'.
Geen toespraken.

Lady's Shop Bentveld
Zandvoortselaan 371 -Telefoon 242313 • Bentveld

(bij stoplichten garage Flinterman)

Internationale
Damesmode

(Ook speciale maten)

SIMCA
SIMCA 1100
Dit is helemaal uw auto. Twee deuren.
Of vier deuren. Plus een deur achterin.
Verrassend ruim. Zuinig. En toch pittig
tot en met. U rijdt 80 voor u het weet.
Een top van 146. Voorwielaandrijving
voor het betere bochtenwerk. En dat
alles voor een prijs....

SIMCA 1100
Dit model is1 geheel nieuw. Met nog
snellere motor. Een top van 157. Mede
dank zij de dubbele Weber carburateur.
Een sportstuur. Een dashboard met vier
ronde klokken, waaronder toerenteller.
Halogeen vèrstralers. En hoofdsteunen
op beide voorstoelen.

SIMCA 1100
Met één handbeweging klapt u de
achterbank van deze combi in. Dan hebt
u een laadvlak van 134 x 162 cm2. Goed
voor 1600 dm3 vracht. Door 3 van de 5
deuren bereikbaar. En toch is hij geen
centimeter langer of breder. Hij be-
weegt zich dus even gemakkelijk door
het verkeer. Komt u het maar proberen!

Service station STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

Telefoon 02507 - 4565

82 ^

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote- Markt, Haarlem, tel. 320274)

Zilver aanbiedingen
o.a. TAFELZILVER, model punt filet:

6 grote couverts, 6 kleine couverts 600,—
1 juslepel 35,—
1 aardappellepel BO,—
1 groentelepel GO,—
1 vlalepel 50,—
6 grote messen 195,—
6 kleine messen 175,—

ALLES AFZONDERLIJK TE KRIJGEN,
eventueel kompleet met prachtige cassette (ƒ 100,—
ekstra). - --
Model Oud-Hollands:

6 grote couverts, 6 kleine couverts ....... 650,—
' l aardappellepel • 50,—

1 juslepel 35,—
1 groentelepel 50,—
1 vleesvork 40,—
6 grote messen 195,—
6 kleine-messen 175,—

Model rondgroef:
6 grote couverts, 6 kleine couverts 525,—

Model parelrand:
6 grote couverts 350,—

Wij willen en/of kopen, tevens alles In op gebied van
kristal, netzilver, zilveren munten, gouden munten, oude
gouden- en zilveren sieraden, hele Inboedels, zilveren
broodmanden, grote briljanten of diamanten, oud goud
en zilver, en geven beslist de hoogste waarde. Ook aan
huis te ontbieden. ~~

FA. VAN RAVENSTEIN
Alleen Ridderstraat 5 (bij de Kruisweg), tel. 320274.

Boekhoudbureau J. C van Leeuwen
Willem Drayerstraat 18, Zandvoort, tel. 3451

"BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichts- en
'iichaamsmassage

Wj-Draijerstr. "3, tel. 3412
Uw adres voor blijvende
ontharing.

De schoonheidssalon
voor iedereen!

Volkswagen dealei*
V R A A G T :

Ie MONTEUR
2e MONTEUR
en LEERLING-MONTEUR

Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden.
Aanmelden dagelijks, ook 's avonds, aan ons be-
drijf: GARAGE D A VI D S N.V., Burg. Engel-
bertsstraat 21, Zandvoort, tel. 4641.

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

FORTUNA„ "
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken !
H. A. S P I E R I E U S , Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of l x / 150,- en
10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 • 42 1550.

WONINGRUIL
Haarlem - Zandvoort
Aangeb.: 3 of 4 kamerflat,
(4-kamerflat ƒ 240,- p.mnd.,
incl. c.v. en sery.) in Haar-
lem-nrd.; Gevr.: iets derg. in
Zandv., hogere huur geen
bezwaar. Tel. van 9-6 uur
023-254071.

Te koop: trapnaaimachine,
ƒ 30,-. Flemingstraat 246.

Volkswagen-dealer vraagt:
1e monteur
2e monteur
en leerling-monteur

Met yakantie-afspr. wordt
rekening gehouden.
Aanmelden: dagelijks, ook
's avonds, aan ons bedrijf:
Garage D A V I DS N.V.,
Burg. Engelbertsstraat 21,
Zandvoort, telefoon 4641.

l

in alle filialen van
DIRK VAN DEN BROE

en JAC. HERMANS

GEISHA
PONT-

ASPERGES
lekkere slanke

asperges heerlijk
a Is groente, maar

ook in een
rolletje ham!
BLIK 250 gram

CELSTOF LUIERS
die bekende met piasgootje!

PAK 30 stuks
50

heerlijk f ris en zoet

1IÏÏRBLIK
van 99

MURISSE'

UHNBONS
in fraaie geschenkdoos

NETTO !NH.200gram

fancypinkZALM
hele rose moot,

vooreen lekkere salade!
PROFITEER
VAN DEZE
LAGE PRIJS:

W WUI

l50
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
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raad kreeg dinsdagavond
agenda niet rond
De zandvoortse volksvertegenwoordiging Is
er afgelopen dinsdag niet In geslaagd een
agenda van 16 punten voor het middernach-
telijk uur af te werken. Na 12 uur wordt er,
volgens een bepaling in het nieuwe regie-
ment van orde, niet meer vergaderd en wor-
den de beraadslagingen geschorst tot een
nader vast te stellen datum. En dit gebeur-
de dinsdagavond dan ook op de grens van
dinsdag 15 en woensdag 18 juni.
Klokslag twaalf uur moest de voorzitter van
de gemeenteraad, burgemeester A. Nawijn,
konstateren dat de vergadertijd op was, ter-
wijl er nog twee punten moesten worden be-
handeld: het aan het begin van de verga-
dering door b en w aan de agenda toege-
voegde voorstel Inzake de hulsvesting van
jeugdige toeristen en de gebruikelijke rond-
vraag.
Besloten werd belde onderwerpen te behan-
delen op woensdag 23 juni a.s. Deze da-
turn was door de raad reeds eerder vast-
gesteld voor een besloten zitting.

Met die besloten raadsvergadering was de
heer AUKEMA (pvda) het overigens héle-
maal niet eens. 'Het onderwerp waarover
achter gesloten deuren zou moeten worden
gesproken is reeds lang een publieke zaak
en ik zie dan ook geen enkele reden om
over deze aangelegenheid in een besloten
zitting te beraadslagen', aldus de socialis-
tische afgevaardigde.
Prompt besloot de raad hierna, op voorstel
van zijn voorzitter, de openbare vergade-
ring voor enige tijd te onderbreken om over
de bedenkingen van de heer Aukema van
gedachten te wisselen. Na een half uur kre-
gen pers .en publiek weer toegang tot de
raadzaal en deelde de heer Nawijn mee dat

"T - voor ~ -
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEECE
HRLTESTR. 18 • TEL : ZHNDVOORT

ZANDVOORT
GOES BEAT
Onder deze slogan organiseert de zand-
voortse beatgroep Living-lsland tesamen
met de heemsteedse rockgroep Caught Red
Handed op zaterdag 26 juni a.s. een pop-
avond in het gebouw 'De Krocht', aanvang
8 uur.
Het programma vermeld o.m. een disc-
jockeywedstrijd, een modeshow met hippe
kleding en een dansfestijn. Voor de diverse
onderdelen zijn fraaie prijzen beschikbaar
gesteld door enkele zandvoortse midden-
standsbedrijven, w.o. platenbonnen en flo-
wer-power waardebonnen. Verder zijn er
jaarabonnementen beschikbaar op bekende
popbladen. Ten bate van de stichting
Nieuw Unicum en het kinderhuis Groot Kijk-
duin zal een door een plaatselijke firma be-
schikbaar gestelde bromfiets, merk Puch-
Maxi, worden verloot. Living-lsland biedt
aan iedere vijftigste bezoeker van de pop-
avond een single aan.
Kaarten voor de popmanifestatie zijn ver-
krijgbaar bij de vvv-kiosk aan het Raadhuis-
plein a ƒ 2,50 per persoon.

IN KERKEN ƒ 19.790,34
VOOR VLUCHTELINGEN
OOST-PAKISTAN
Van de zijde van de Lokale Raad van Ker-
ken te Zandvoort vernemen wij dat de ak-
tie t.b.v. de vluchtelingen uit Oost-Pakistan
afgelopen zondag in alle kerken van Zand-
voort in totaal ƒ 19.790,34 heeft opgele-
verd. Daarbij is niet het bedrag gerekend
dat via de post en de postgiro aan het
rampennummer 999 is overgemaakt.

WATERSTANDEN
H.W. L.W.

17.30
06.51
07.22
08.18
09.04
09.55

18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni

11.02
00.13
00.44
01.40
02.36
03.27
04.10 10.38

H.W.
23.36

13^21
14.14
15.06
15.51
16.44

L.W.
06.01
18.28
19.49
20.42
21.34
22.19
23.12

Radio Peeters nv
heeft weer unieke aanbiedin-
gen, b.v. KTV's, portables, pla-
ten, recorders, enz..
Lees onze advertentie op pagi-
na 3 I

men had besloten op 23 juni opnieuw over
de openbare of besloten behandeling van
het betreffende onderwerp te praten. (T.a.v.
het onderwerp en de reden waarom dit
achter gesloten deuren en vensters moet
worden besproken tasten wij — en wij niet
alleen — volkomen in het duister. Over in-
spraak en openheid gesproken. De raad,
nauwelijks een jaar oud, vertoont nu reeds
aftakelingsverschijnselen).

WAARDERING VOOR
INVESTERINGSPLAN
Na de behandeling van de ingekomen stuk-
ken, personeelsbenoemingen en -bevorde-
ringen bij de dienst van publieke werken
en enkele begrotingswijzigingen, stelde bur-
gemeester Nawijn punt 6 van de agenda
aan de orde: de investeringsnota '71-75.

De heer AUKEMA had — en alle sprekers
over dit onderwerp na hem — waardering
voor de samenstelling van het investerings-
schema voor de komende vijf jaar.
Hij meende er wel de aandacht pp te moe-
ten vestigen dat de pro-memprie posten,
posten waarvoor geen bedrag is geraamd,
het beeld van het investeringsplan ingrij-
pend kunnen veranderen.
Wij zullen er, betoogde spreker, eveneens
rekening mee moeten houden dat om de
financiering van de kapitaalswerken rond te
krijgen aan lastenverzwaring voor de be-
volking van Zandvoort niet te ontkomen
valt. T.a.v. de wensen en verlangens op het
gebied van de openbare voorzieningen acht-
te de afgevaardigde een behoefte-onderzoek
onder de inwoners gewenst. Het raadslid
toonde zich bezorgd over de toekomst van
Zandvoort als opvangcentrum voor het mas-
satoerisme. Wij beschikken tenslotte slechts
over een beperkt gebied voor de ontvangst
van een toenemend aantal bezoekers.
Het vijfjarenplan van b en w kwam de heer
WIJNBEEK (d'66) wat prematuur voor. De"
in de nota opgesomde kapitaalswerken en
hun investeringen zijn slechts wissels pp de
toekomst, meende de demokraat. Wij zul-
len ons, vervolgde de heer Wijnbeek, bij de
voorbereidingen voor "morgen eerst moeten
bezinnen op taak en funkiie van Zandvoort
als woon-, -vakantie- en rekreatiegemeente.
Dat vergt, aldus spreker, onderzoek en
overleg. Hij bepleitte tenslotte een breed
opgezet en wetenschappelijk gefundeerd
struktuuronderzoek.
De heer KEUR (arp) wilde aan de aanpak
van de groenvoorzieningen in de gemeente
prioriteit verlenen. Wat de toekomstige on-
derwijsvoorzieningen betreft toonde de heer
Keur zich voorstander van het onderbren-
gen van zowel openbare als bijzondere
scholen in één gebouwenkompleks. Naar
zijn mening zou dit vooral de ekonomische
integratie van het onderwijs bevorderen.
Maar ook voor de jeugd vond hij een scho-
lengemeenschap een goed ding.
Mede in verband met de jaarlijks op te stel-
len en door de raad te behandelen begro-
ting, drong spreker aan op een snelle be-
handeling van de financieringsvoorstellen
door Ged. Staten.

Keur stond bij hem de groenvoorziening
hoog genoteerd. Van veel belang vond hij
ook de doortrekking van de Herm. Heijer-
mansweg naar Zandvoort-noord. De heer
Van As betreurde het dat een zo verstrek-
kend plan als de investeringsnpta niet in
een openbare kommissievergadering was be-
handeld en bepleitte regelmatige informatie
aan het publiek.
De heer KOK (azb) sloot zich geheel aan
bij de suggestie van de heer Wijnbeek een
onderzoek in te stellen naar de struktuur
van de gemeente. De uitkomsten van een
dergelijk onderzoek kunnen van groot nut
zijn bij het bepalen van hetgeen Zandvoort
aan openbare voorzieningen nodig heeft. Hij
deelde de mening van voorgaande sprekers
dat het investeringsschema ieder jaar op-
nieuw dient te worden bekeken.
Wanneer in '74 Zandvoort nieuw-noord met
de Zandvoortselaan wordt verbonden, via de
Herman Heijermansweg,-dan moet de tun-
nel onder de spoorlijn al klaar zijn, zei de
heer VAN DER MOOLEN (pvda). Het ge-
meentebestuur zal daarom zo spoedig mo-
gelijk kontakt moeten opnemen met de
spoorwegen, aldus spreker.
Het zwembad is als pro-memorie post in
het schema opgenomen, maar zouden wij
niet ieder jaar een bepaald bedrag kunnen
reserveren om voor de aanleg 'te sparen'?,
vroeg het raadslid. Hij liet zich verder po-
sitief uit over het stichten van een scholen-
gemeenschap, hield een pleidooi voor de
herbebossing van de duinen en brak een
lans voor het stichten van een jeugdcen-
trum.
Ook de heer JOUSTRA (vvd) wees op de
noodzaak een jeugdcentrum te kreëren.

Van de zijde van 't kollege van b en w rea-
geerden wethouder Kerkman en burgemees-
ter Nawijn op de op- en aanmerkingen van
de diverse sprekers.
Wethouder KERKMAN (pvda) voelde in
principe wel voor een scholengemeenschap,
maar er is in Zandvoort nauwelijks vol-
doende grond voor de bouw van een scho-
lenkompleks. Ekonomisch gezien biedt een
dergelijk gebouw geen voordelen, zei de
wethouder. Integendeel, met de stichtings-
kosten ben je duurder uit dan met de hui-
dige scholenbouw, aldus de heer Kerkman.
Voorzitter NAWIJN was van mening dat je
van een wetenschappelijk onderzoek naar
de struktuur van de gemeente, zoals de hr.
Wijnbeek had gesuggereerd, geen wonderen
mocht verwachten. Een dergelijk onderzoek
zal niet veel nieuws kunnen toevoegen aan
hetgeen men uit eigen waarneming en erva-
ring al weet, dacht de voorzitter. Boven-
dien worden de resultaten en prognoses van
een dergelijk onderzoek m het algemeen
snel achterhaald, voegde de magistraat
hieraan nog toe.
Na een korte re- en dupliek, waarbij de
heer TER VEER (kvp) nog opmerkte het
nut van een behoefte en struktuuronderzoek
wel degelijk te onderkennen, verklaarde de
raad zich zonder hoofdelijke stemming ak-
koord met het investeringsschema van b
en w.

P. FLIERINGA (inspr. nu):
'Investeringsschema leder jaar

opnieuw 'onder de loep'.

De heer FLIERINGA (inspr. nu) noemde de
inventarisatie van b en w van hetgeen Zand-
voort in de komende jaren aan openbare
voorzieningen nodig heeft, een goede zaak.
Maar wij moeten er wel voor waken de rea-
liteit niet uit 't oog te verliezen inzake de
mogelijkheden de plannen te realiseren. Je
kan het allemaal wel willen, maar je moet
het ook kunnen. De afgevaardigde wilde aan
het begin van ieder jaar bezien welke ob-
jekten haalbaar zijn en welke niet.
De geleidelijke aanpassing van de lasten
m.b.t. de uitgaven van de geplande open-
bare werken was bij de kvp-fraktie in goe-
de aarde gevallen,-zei de heer VAN AS.
Ook hij toonde zich voorstander van een
jaarlijkse gedachtenwisseling over het vijf-
jarenplan. Wij kunnen dan waar nodig bij-
sturen, meende spreker. Evenals bij de hr.

wethouder laat zich niet
twee keer in de boot nemen
door raadslid
'De heer Pas zal met hele goede papieren
op tafel moeten komen om die grond te
kunnen kopen. Ik ben eenmaal in de boot
genomen en daar trap ik voor de tweede
keer niet in'.
Dit zei wethouder KERKMAN (pvda) dins-
dagavond tijdens de behandeling van het
verzoek van het raadslid J. J. PAS (btv)
om grond aan de boulevard Barnaart/hoek
Burg. Van Alphenstraat van de gemeente
te mogen kopen.

B en w hadden het raadslid Pas in een
brief d.d. 19 mei j.l. om nadere inlichtingen
verzocht inzake zijn bouwplannen en de fi-
nanciering daarvan. Daarna zouden zij aan
de raad pré-advies uitbrengen over de ver-
koop van de betreffende bouwgrond aan het
raadslid. Het kollege had de gevraagde in-
formatie echter niet ontvangen en stelde
dinsdagavond voor de behandeling van het
verzoek van de heer Pas tot een volgende
vergadering uit te stellen.
Dit laatste was niet naar de zin van de hr.
ATTEMA (vvd), die het verzoek van de
heer Pas direkt in behandeling wilde ne-
men, dit op grond van informaties over
bouwplan en financiering.waarover hij en de
andere raadsleden"sinds enkele uren de be-
schikking had.
De heer TER VEER (kvp) voelde hier ech-
ter niets voor. 'Ik word uit deze in bijzon-
der slecht nederlands gestelde brief van
de heer Pas geen steek wijzer', zei de af-
gevaardigde.
Het raadslid Pas kreeg toen van burge-
meester NAWIJN de gelegenheid zijn visie
op de kwestie te ontvouwen.
Na enkele minuten onderbrak de heer
AUKEMA (pvda) het nogal onsamenhan-
gende en zeer persoonlijke betoog van de
heer Pas. 'Kan dit nu allemaal maar. me-
neer de voorzitter?', vroeg hij zich in opper-
ste verbazing af.
En ja hoor, het kon. In de Gemeentewet
stond althans niet dat het niet mocht. De
betrokkene mocht alleen niet meestemmen
over het aan de orde zijnde onderwerp.
De heer Pas nam de draad van zijn ver-
haal weer op, maar werd nu afgetikt door
de heer KEUR (arp) die akoniek meedeel-
de: 'dat de heer Pas wat hem betrof de
grond kon kopen, wanneer hij nu zou be-

alleen de heer kok
was tegen
gewestbestuur voor kennemerland
Dinsdagavond heeft de zandvoortse ge-
meenteraad met alleen de stem van de hr.
KOK (azb) tegen de ontwerp-regeling voor
de bestuurlijke organisatie voor het gewest
Zuid-Kennemerland, goedgekeurd. In onze
editie van afgelopen dinsdag hebben wij de
lezers uitvoerig geïnformeerd over de orga-
nisatorlsche opbouw — omvang, zetelverde-
ling en de keuze van afgevaardigden— van
het regiobestuur. Zoals meegedeeld zal de
badplaats met drie zetels in de. Kennemer-
raad vertegenwoordigd zijn.

In het algemeen zagen de afgevaardigden
de noodzaak van een overkoepelend orgaan
voor Zuid-Kennemeiland, welke de gemeen-
schappelijke problemen op het terrein van
de sociale- en verkeersvoorzieningen, de
ruimtelijke ordening e.d. moet gaan aanpak-
ken, wel in. Verscheidene raadsleden waren
echter beducht voor het zelfstandig voort-
bestaan van de gemeente. Of zoals de
raadsleden FLIERINGA (inspr. nu) en AT-
TEMA (vvd) het noemden: 'inmenging in
binnenlandse aangelegenheden'.'
Eerstgenoemde zag er zelfs een parallel in
met de kleine landen die in de Verenigde
Naties vertegenwoordigd zijn en die last
hebben van de 'bemoeienis van de grote
naties'. De heer Flieringa stond volledig
achter de regiogedachte, maar vroeg zich
toch af 'of de thans voorgestelde be-
stuuurlijke opzet wel moest worden ge-
volgd'. Hij vreesde dat lokale aangelegen-
heden door beslissingen van buitenaf in de
knel zullen komen en dat er van de gemeen-
telijke autonomie weinig over zal blijven.
De belangrijke plaats die Zandvoort in de
regio inneemt, werd volgens hem slechts
minnetjes in de Kennemerraad gehonoreerd.
'Wij worden afgescheept met 3 -zetels',
merkte de heer Flieringa schamper op. De
verhoudingen worden hierdoor scheef ge-
trokken, meende hij.
Hoewel hij een gewestregeling toejuichde
kon de heer WIJNBEEK (d'66) maar wei-
nig waardering opbrengen voor de wijze
waarop deze regeling door de kolleges van
de ISK-gemeenten, w.o. Zandvoort, was
klaargestoofd. De toebereidselen hebben in
alle stilte plaatsgevonden en spreker noem-
de het betreurenswaardig dat de raden van

de gemeenten niet bij het vooroverleg wa-
ren betrokken. De heer Wijnbeek sprak de
wens uit dat het praatkollege dat nu zal
worden gevormd — de raad krijgt voorlp-
pig geen eigen bevoegdheden — spoedig
een doe-kollege zal worden op het gebied
van maatschappelijke en andere voorzienin-
gen. Hij hoopte dat de Kennemerraad nog
in de loop van dit jaar in funktie zal tre-
den.
De heer ATTEMA (vvd) noemde de zetel-
verdeling het grote struikelblok en hij toon-
de zich bevreesd voor de overheersende
positie van de gemeente Haarlem in de ge-
westraad. Haarlem zal met 18 afgevaardig-
den vertegenwoordigd zijn en Zandvoort
met slechts 3 leden.
Er zit echter niets anders op dan de rege-
ling te aanvaarden, verzuchtte de afgevaar-
digde, anders zal een regeling ons van bo-
venaf worden opgelegd. Zandvoort komt
dan misschien nog ongunstiger uit de bus
wat de zetelverdeling betreft.
De heer KOK (azb) had de kwestie nog
eens overwogen en was tot de slotsom ge-
komen dat 'wij het niet moeten doen'. Tegen
een Kennemerraad als overlegorgaan had
hij geen bezwaar, maar wel tegen het over-
dragen van gemeentelijke bevoegdheden
aan deze raad. Daarin zag hij een aantas-
ting van de gemeentelijke zelfstandigheid,
waaraan hij in geen geval wilde meewer-
ken.
De heer AUKEMA (pvda), die de rij van
sprekers had geopend, vond dat de gewest-
raad zo spoedig mogelijk van start moet
gaan, 'waarmee ik evenwel niet wil zeggen
dat we ons moeten overhaasten'. In de
overgangsperiode noemde hij de zitting van
de burgemeesters in het regiobestuur een
aanvaardbare en juiste zaak en kon hij zich
met de argumenten hiervoor volledig vereni-
gen. In de toekomst zullen wij zeker de
weg op moeten gaan van rechtstreekse ver-
kiezingen van de Kennemerraad door de be-
volking van de gemeenten in de regio.
Voorzitter NAWIJN antwoordde: wat hier
gevraagd wordt is een beginselbesluit als
startpunt voor de verdere op- en uitbouw
van de gewestraad. Vooralsnog gaat het om
een overlegorgaan dat aanbevelingen doet
aan de bij de raad aangesloten gemeenten.
Spreker was niet in het minst benauwd voor
'inmenging in binnenlandse aangelegenhe-
den', want geen der in de gewestraad ver-

tegenwoordigde gemeenten zal de eigen

sluiten van het raadslidmaatschap af te
zien'.
'Dan is het nog de vraag of wij de raad
zullen voorstellen de grond aan de heer
Pas te verkopen', reageerde de hr. Nawijn.
Voor de heer Pas opnieuw kon beginnen
in zijn kwaliteit als raadslid zijn eigen be-
langen verder uit te spinnen werd hij — en
nu definitief — gestuit door wethouder
VAN DER MIJE. 'Wanneer men als raads-
lid wordt gekozen en benoemd moet men
een zekere afstand in acht kunnen nemen
tussen eigen- en gemeenschapsbelangen. U
bent daar kennelijk niet in geslaagd. U had
ons niet moeten dwingen om dit voorstel
in de raad te brengen en u had zich zeker
buiten de diskussie moeten houden". (Op
de publieke tribune werd luid geapplaudi-
seerd voor deze duidelijke en waardige te-
rechtwijzing van de wethouder. Later
mocht ook zijn ambtgenoot Kerkman een

A. KERKMAN (pvda):
'Ik laat me niet

twee keer in de boot nemen'.

applaus in ontvangst nemen, toen deze de
revue van na-oorlogse grond- en bouwspe-
kulanten en de eigenaar van een groot hp-
tel samenvatte in de zin: 'En meer van die
knapen').
Burgemeester NAWIJN achtte het nu ook
zijn plicht de hr. Pas over zijn handelwij-
ze te onderhouden. Hierna besloot de raad
op voorstel van de heer P. FLIERINGA (in-
spraak nu) het verzoek van het raadslid
— 'om herhaling van deze pijnlijke kwestie
te voorkomen' — definitief van de agenda
af te voeren. En zo gebeurde het.
De anders nogal blozende heer Pas zag er
wat witjes uit toen hij de raadzaal verliet.
Hij had dit kleurverschil geheel aan zich-
zelf te wijten.

identiteit willen verliezen.
Over de eventuele overdracht van eigen be-
voegdheden zal iedere gemeente zelfstandig
en vrij kunnen beslissen hieraan wel of geen
medewerking te verlenen. Voorzitter proefde
uit de diskussies een zekere achterdocht
t.a.v. andere plaatsen in de regio, maar
hiervoor bestaat geen enkele grond. Het
gaat om gemeenschappelijke taken gemeen-
schappelijk ter hand te nemen, aldus de
heer Nawijn.
Op een vraag van de heer WIJNBEEK of
de burgemeesters in de Kennemerraad ook
politieke kleur zullen bekennen, gaf de voor-
zitter een min of meer ontwijkend antwoord.
De burgemeesters zullen naar mijn vaste
ovetrtuiging streven naar het algemeen be-
lang van de regio, was zijn bescheid.
De heer KOK bleef het somber inzien voor
de gemeentelijke autonomie en hield voet
bij stuk. Hij was en bleef tegen de ont-
werpregeling voor de bestuurlijke organisa-
tie van de regioraad. De anderen waren en
bleven, zij het niet zonder bedenkingen,
voor. Wat Zandvoort betreft kan het bestuur
voor Zuid-Kennemerland worden gevormd.
Het zal in eerste instantie de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmer-
meer, Heemstede en de badplaats omvat-
ten. In een later stadium kunnen ook an-
dere gemeenten in de omgeving tot de ge-
westraad toetreden.



ZANDVOORTSE COURANT - Pagina 2

dakkapellen
mogen worden
gebouwd

FAMILIEBERICHTEN

De weigering door b en w aan de heer Van
der Aar een bouwvergunning voor het aan-
brengen van een drietal dakkapellen op het
pand Brederodestraat 44 te verlenen, lag
diverse raadsleden zwaar op de maa'g. Ook
de kommissie voor de beroepschriften kon
zich niet met de weigering verenigen en
adviseerde de afgevaardigden de gevraagde
vergunning voor de kapellen te verstrekken.

De heer JOUSTRA (vvd) vond dat het kol-
lege in dit soort aangelegenheden veel te
formeel te werk ging en de heer KEUR
(arp) konstateerde een gebrek aan kom-
mumkatie tussen de aanvragers van een
bouwvergunning en de welstandskommissie
van pw, die aan b en w advies uitbrengt
over de aanvragen. Er zou meer voorlich-
ting aan de betrokkenen moeten worden
gegeven over de procedure in dit soort
aangelegenheden, meende hij.
De heer VAN DER MOOLEN (pvda) was
van oordeel dat de welstandskommissie te
zwaar aan deze kwesties tijde en bepleitte
een meer soepele gedragslijn.
PW-wethouder RUDENKO (vvd) die het be-
leid van de welstandskommissie verdedig-
de, vroeg zich af of de kommissie voor de
beroepschriften wel over de nodige kapa-
siteiten beschikt om de situatie te kunnen
beoordelen. De welstandskommissie, waar-
in deskundigen zitting hebben, is zeker in
staat een redelijk oordeel over de bouw-
aanvragen te vellen.
De heer JANSSENS (inspr. nu), voorzitter
van de kommissie voor de beroepschriften,
merkte op dat de leden van zijn kommissie
hadden getracht de situatie als nuchter
denkende mensen te benaderen. Men was
unaniem tot de slotsom gekomen dat het
oordeel van de welstandskommissie in dit
geval overtrokken was.
We moeten er geen gewoonte van maken
de adviezen van een kommissie van deskun-
digen te negeren, waarschuwde voorzitter
NAWIJN de raad. Er was volgens hem
geen sprake van kommunikatiestoornis tus-
sen de partijen, maar wel steldejhij,%yast
dat er een permanente botsing plaats vindt
tussen de adspirant-bouwers en de wel-
standskommissie. De bouwers komen vaak
met fraai uitgewerkte schetsen bij de korn-
missie aan, die uit bouwtechnisch noch uit
estetisch oogpunt te realiseren zijn.
't Is ook een kwestie van smaak, merkte
wethouder Rudenko nog op en bij de stem-
ming kozen hij en zijn kollega's voor de
smaakmakers van de welstandskommissie.
De veertien raadsleden hielden het op de
smaak van de kommissie voor de beroep-
schriften met als resujtaat dat de heer Van
der Aar zijn dakkapellen, * Vespekttévelijk
een op het linker- en twee op het rechter-
dakvlak van het pand Brederodestraat 44,
mag gaan bouwen. -
De overige agendapunten, w.o. enkele on-
derwijsvoorstellen, werden na een paar op-
en aanmerkingen door de raad aangenomen.

Volgende week woensdag komt de raad op-
nieuw bijeen om het kollegevoorstel inzake
de huisvesting van jeugdige toeristen en de
rondvraag af te werken. Aan deze behan-
deling gaat een besloten vergadering over
een geheimzinnig onderwerp vooraf, dat
volgens de heer Aukema lang zo geheim-
zinnig niet is en daarom best in het open-
baar kan worden besproken. De vergade-
ring begint om 17.30 uur in het gemeente-
huis.

mensen
en
zaken

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Drukkerij Oudt
v/h Gsrtenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Ik kan er niets aan doen

Je schrijft zo'n vierentwintig jaar bijna iede-
re week — met onderbrekingen van onge-
inspireerde luie- en zieke dagen — 'Momus-
sen' in de krant.
Je vraagt je af na al die tijd: wat hebben
je lezers en wat heb je er zelf aan gehad?
Want je schrijft toch met een intentie, niet-
waar? Je hebt er behoefte aan de lezers
iets mee te laten weten en te voelen van
de dingen, die je bezig houden en intrige-
ren. Er waren dieptepunten en hoogtepun-
ten. Soms lukte het helemaal niet en een
week, twee weken, later zat je juichend op
de hoogste bergtop van je persoonlijk leven.
Wat is er nu aan de hand. dat het deze
keer helemaal niet lukt?

Ach, ik ben een sentimentele dwaas. Er
zijn dagen, waarop je niet tegen de beroer-
de dingen óp kunt knallen. Dan ziet alles
er zwart en uitzichtloos uit. Geen vrede,
geen plezier, geen lichtpunt, dat afsteekt
tegen de duisternis om je heen.
Je bent wat eenzaam, ze weten niet alles
van je, ze zien je als een vrij lakonieke
vent met een aardig grote dosis optimisme.
't Lijkt er niet erg op. Er zijn storende in-
vloeden. Goed, wie heeft die niet? Ik zou
de mensen, die mij hun vriend noemen, wil-
len vragen: Maak 't een beetje met me.
Doe mij geen onrecht aan door mij een al
te grote optimist te noemen. Maar denk
alstublieft ook niet dat ik een ongeneeslijke
pessimist ben. Och, 't gaat even niet. Neem
er geen aanstoot aan dat ik zo nu en dan
uit de rol val, die het merendeel van mijn
lezers mij heeft toebedacht. Het lijkt mij
absurd te veronderstellen dat een mens al-
tijd hetzelfde humeur heeft en dezelfde
geestesinstelling. Dat kan toch niet? Ver-
wacht niet te veel van mij. Ik ben net zo
zwak en kwetsbaar als een riet, maar mis-
schien ook nog zo sterk dat ik wel buig,
maar niet afknap. Ziet u wel, je weet nooit
waar iets op uit loopt als je een oordeel
moet gaan veilen.
Op het ogenblik zijn er talloze mensen met
vakantie en ik gun ze dat. En ik hunker
naar de dagen, waarop ik alleen in de dui-
nen zal zijn, ver weg van de samenleving,
die ik echt niet haat, maar die mij in deze
dagen wat chaotisch voorkomt. Geef mij de
tijd om op verhaal te komen, om mezelf
te herstellen van een terugval, die ik niet
heb gezocht.
Ik houd van u allen, omdat ik tussen de
regels van uw nooit gezonden reakties door
las, dat u mij wel mocht. Laten we dat
maar vasthouden.
Er waren bittere woorden en ook uitingen
van hartelijke genegenheid. Dat komt in ons
aller leven voor.
Laten we God bidden, dat Hij altijd van
ons blijft houden, ondanks onze tekortko-
mingen en beperktheden.

MOMUS

G e b o r e n : 17 juni 1971
ANTOINETTE CORNELIQUE

J. Arkenbout
"i Y. Arkenbout-Hartog..
' Arjen ,j

Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem.

Dankbetuiging
Voor het hartelijk medeleven bij het zeer
plotseling heengaan van onze lieve onverge-
telijke echtgenote,' moeder en oma

Cecllia Margaretha Boon-de Hoo
betuigen wij u door deze onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. D. Boon

Zandvoort, juni 1971
Stationsstraat 18

BURGERLIJKE STAND
11—17 juni 1971

Geboren: Hans, z.v. H. Verhoeven en C.
Jochems.
Ondertrouwd: Pieter Arie Jan Koopman en
Adriana Marja Coenradi; Wim Paul Brand-
se en Evelyne Klaziena Andrée Bruins; Ma-
rius Adriaan Vis en Luurtdiena Charlotte
Huseke Havinga.
Gehuwd: Johannes Wilhelmus Maria Ja-
cobs en Barbara Dekker; Johannes Nico-
laas Klein en Sonja van pensen; Signiet
Pascual Martina en Catharina Dreckmeier.
Geboren buiten de gemeente: Jean Marie
Babtist, z.v. E. J. van KoHenhof en H. M.
Heckenbach; Marcel Theo, z.v. W. van der
Kuijl en M. T. Hoogstraten; Martin, z.v. W.
van der Kuijl en M. T. Hoogstraten.
Overleden buiten de gemeente: Felix Abra-
ham Davidson, oud 79 jaar; Wilhelmina Fre-
derika Christina Johanna de Vries, oud 79
jaar, gehuwd met J. H. Elzinga; Anna Ma-
ria Elisabeth Franken, oud 87 jaar, gehuwd
geweest met S. Otten.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvo'drt brengtl'in-
gevolge artikel 22: 2e lid van de Wet''op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis dat de raad dier gemeente bij besluit
van 15 juni 1971, no. 12 op grond van ar-
tikel 21 van vorengenoemde wet heeft ver-
klaard, dat voor het perceel Badhuisplein 7
(hotel Bouwes), welk perceel op de bij
bedoeld besluit behorende kaart met een
rode omlijning is aangeduid, een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt ter gemeentesekreta-
rie voor een ieder ter inzage.
Zandvoort, 16 juni 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN;
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslul-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 19 en zondag 20 juni:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

APOTHEEK:
19—25 juni:
Zandvoortse Apotheek, Zeestraat.

aan *zet...

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeet-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote
kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

Mtntrte tvnln Cmqulus bil HMTOIede;
totoloon «3-28815I/28BI52 (4 lijnon)
Spaamvweg 75, postbus 155, He«nistede.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr.,C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.l

Hieronder zien we weer eens een ouderwet-
se koningsjacht. De witte koning wordt in
de slotfase het hele bord over gedreven
en dan mat gezet. Behalve als boeiend kijk-
spel heeft de partij ook theoretische waar-
de.

STEBBINGS—SMITH, Southend 1971

I. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-
c3, d7-d5, 4. Pg1-f3, Lf8-g7, 5. Dd1-b3,
d5xc4, 6. Db3xc4, 0-0, 7. e2-e4, Pb8-a6,
8. Lcl-g5, h7-h6!, 9. Lg5-h4, c7-c5, 10. d4-
d5 (Het Grünfeld-lndisch is voor Wit nog
steeds een moeilijk te kraken noot. De hier
gespeelde zetten zijn bekend uit de theorie;
vermeldenswaard is, dat 7. ...Pa6 van de
nederlandse meester Prins stamt, dat 8.
Lg5 een tijdlang ajs. een soort weerlegging
is beschouwd, maar dat volgens de jongste
ontwikkelingen Zwart na de volgende zet,
die het eerst door alweer een nederlandse
meester, Bouwmeester, is voorgesteld, bij-
zonder kansrijk spel krijgt) 10. ...b7-b5l,
II. Pc3xb5 (Op 11. Db5: volgt zeer sterk
11. ...Tb8, b.v. li>. !De2, Tb2:l, 13. Db2:.
Pe4:, etc.) 11. ...Pf6xe4, 12. Dc4 x e4.
Dd8-a5+, 13. Pf3-d2, Lc8-f5, 14. De4-c4,
Lg7xb2, 15. Tal-dl (Uit de theorie is be-
kend, dat 15. g4l hier zeer sterk is, en
dat Zwart op de 13e zet derhalve beter
eerst op b2 had kunnen slaan om pas op
14. Td1 met LfS voort te zetten. Nu komt
alles voor Zwart weer in het goede spoor)
15. ...Pa6-b4, 16. Pd2-b3 (Een dappere
zet! Wit vertrouwt er op, dat het aftrek-
schaak niet al te gevaarlijk zal zijn en dat
de koning veilig weg kan lopen. Het blijkt
echter anders te gaan. De alternatieven wa-
ren evenwel ook niet al te prettig, b.v. 16.
Le2, a6, 17. Db3, Lg7, 18. Pa3, Da3:l) 16.
...Pb4-c2-n-, 17. Ke1-e2, Da5 x a2, 18. Ke2-
f3 Zie diagram

Wethouder A. Kerkman (financiën, onder-
wijs en personeelszaken) is verhinderd vi ij-
dag 25 juni a.s. spreekuur te houden.

Bekendmaking
De Stichting ter bevordering van de School-
tandyerzorging 'Zandvoort' geeft hiermede
kennis van het vertrek van de schooltand-
arts, de heer Ch. de Boer.
Gelegenheid tot afscheid nemen 25 juni
1971 in het Gemeenschapshuis te Zand-
voort van 16.00 tot 18.00 uur.

Het Bestuur
Stichting ter bevordering van de
Schooltandverzorging 'Zandvoort'

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW
ADRES: Sophiaweg 4.

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn..
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 20 juli:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Gemeen-
schappelijke dienst geref. en herv.

Wijkgebouw Noord: geen dienst.

Jeugdkapel:
10,30 uur: de heer W. J. Mulder.

Het Huls In do Duinen: ,
19.30 uur: ds. C. Mataheru. '

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 20 juli:

10.30 uur: ds. E. J. Kuiper, rem. te
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 20 juli: "

10.30 uur: gemeenschappelijke dienst
herv. en geref. in de.hervmde kerk.
Voorganger: ds. C. Mataheru.
19 uur: ds. J. de Waard.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA

Kernverkondiging uit de liturgie van de 3e
zondag na Pinksteren: het beklag van God.

Zaterdag 19 juni:
19.30 uur: misviering.

Zondag 20 juli:
9.30 uur: eucharistie met meerstemmige
zang van het dames- en herenkoor.
11.30 en 19.30 uur: hoogmis zonder zang

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat

Zondag 20 juli:
8.30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie met samenzang en
kinderkoor.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame5 - Inzetten van -ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

AI gaat u over n half uur
op reis, de ABN zorgt tijdig voor
uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij de ABN zijn ze
in een wip verzorgd. En makkelijk, u regelt er ook uw reis-
e~h bagageverzekering. Alles bij elkaar op één adres,
'n vertrouwd adresl Begin uw vakantie bij de ABN.

U, bent welkpm bij de ___

Algemene Bank Nederland
voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TELEFOON 02507-5341

a b c d e f g b

18. ...a7-a6, 19. Pb5-c3, Lb2xc3, 20.
Dc4xc3, g6-g5, 21. Lh4-g3, g5-g4+, 22.
Kf3-f4, Da2-a4+! (De sterkste voortzetting
van de aanvall Op 23. Kf5: wint 23. ...e6,
24. Kf6, ed5:, b.v.' 25. Dc2:, Dc6t, 26. Ke5,
Tae8+, 27. Kf4, f5 benevens mat — een
fraaie variantl De zwartspeler wijst in zijn
aantekeningen bij deze partij in CHESS nog
op 23. Lc4, Lg6, 24. Lh4. TfbSI, 25. Kg3,
Tb4, 26. Pd2, Pd4 en de witte stelling stort
ineen. Ook de tekstzet blijkt niet meer te
helpen) 23. Dc3-c4, Da4-d7, 24. LM-d3
(Hierna wordt Wit1 matgezet, maar tegen
de dreigingen Dd6t en e5+ viel niets meer
te verzinnen) 24. ...Dd7-d6+!, 25. Kf4xf5,
Dd6-g6+, 26. Kf5-e5 (Hoe Wit na 26. Kf4
wordt matgezet, vindt u zelf wel) 26. -...
f7-f6+, 27. Ke5-e6, f6-f5+, 28. Ke6-d7, Ta8-
a7+ en Wit gaf op" wegens 29. Lc7, Dd6
mat.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

t » • - I-

Hey man, :
you like a pannekoekie?
Kom er dan maar een halen in de Haltestraat bij:

R A D I O P E E T E R S
Je krijgt er een, als je een plaatje koopt, en je krijgt natuur-
lijk ook je zegeltjes erbij om een platenbon op te sparen.

We hebben al klassieke LP's voor ƒ 2,50, nieuw en onbescha-
digd in hoes !

Kom maar kijken en proeven ! Te gek, hè man ? !

RADIO PEETERS N.V.
HALTESTRAAT 56 - TEL. 3618 - ZANDVOORT
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ZrtKado
Opvouwbare stoel met
voetsteun. Middels de •
armleggers kan devrug in
5 verschillende standen
worden gezet, terwijl de
voetsteun zien daar
automatisch naar regelt.
Ook kan de voetsteun
onafhankelijk van de rug
omhoog worden geplaatst.
Rug en zitting zijn 3 cm.
dik gepolsterd 65.-
(er zijn al tuinstoeltjes
vanaf 15.50).

AntiZon
Parasol of schaduwmaker.
Bij Kort in effen,
gebloemde, gestreepte,
'etc dessins. Van 37.50
tot 270.- voor een
eksklusief raffia-modeL

BadKado
Zwembroek van helanca;
met zakje met ritssluiting,
in alle maten 9.90
Ze zijn er natuurlijk ook

•minder goedkoop.

NetEvenAndersKado
Overhemden heeft een -
man altijd te weinig.
Ziehier een effen model
met korte mouw van
polyester katoen, in rose
of bleu 18.90.

- Ziedaar voor dezelfde prijs
een shirt met lange
mouw, bedrukt jn violet of
aubergine jacquard-dessin.

SlaapKado
Yoor de slaperige uren
een katoenen tricot
pyjama. Kleuren: blauw,
bleu, rood en groen,
boordje en manchetten
kontrasterend.
Prijsje 14.90

Praktisch
Kado

Sokken, dassen, zakdoeken
zijn voor elke vader een
praktisch kado.
Stropdassen zijn er van
vanaf 6.90 sokken vanaf
4.95 tot zover de beurs
wil gaan.

LigKado
Kampingkado-
acrylgevulde slaapzak
van 30.-
Met twee van deze maakt
u één grote,

WarmKado
De "P" van plaid of wel:
komt altijd van Pas. Deze
van goed wasbaar acryl
kost 28.90.
Er is een Aabe-plaid van
55.- s?

TruiKado
Trui voor vader;
100% acryl; zachtrood',
lichtblauw en zalm.
19.90

Haarlem
Grote Houtstraat 83-87
Ged. Oude Gracht 86
(5 minuten van
de Eaaks parkeergarage)
Heemstede
Raadhuisstraat 52
Zandvoort
Grote Erocht 30-32

VOOR uw

Austin-Autompbiel
NAAR AERDENHOUT.

GARAGE HEINING
SCHULPWEG 4-6 - TELEFOON O 23 - 24 28 30

WIJ ZIJN «
MET VAKANTIE
van 14 - 26'juni

V A M O R R I J S C H O O L

SNELLENS

i ' s," E; van der Linden
" S INTERIEURVERZORGING

DE DESSÖ TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort - Telefoon 2663

Lady's Shop Bentveld
Zandvoortselaan 371 -Telefoon 242313 - Bentveld

(bij stoplichten garage Flinterman)

(Ook speciale maten)

r
O N D E R H O U D S B E D R I J F

FQRTÜ83JI"99
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee? ' - '~ - -- >•
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet-' ~•
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l u
H. A. S PI ER IE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

Suikcrwcrkfobrick IWANOWITCH
V R O U W E L I J K P E R S O N E E L

gevraagd voor inpakwerk (hoofdz. zittend werk).
Ook gehuwden, evt. voor. hajve da.gen. 'sZater-
dags vrij. *
Aanm. Oranjestr. 12, Zandvoort, tel. 2470 (3907)

„TECHNISCH
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair', koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

r

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT -TELEFOON 3270

. _

Adverteort in deze courant!

Het Marine Hospitaal
BLOEMENDAALSEWEG 287, te OVERVEEN. heeft enige plaatsen be-
schikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
i n de,huishoudelijke .dienst. . - , . - ,

i ^
' De werktijden zijn in *aaneengesloten diensten van B'/z uur per dag; terwijl •

ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van de patiêntenafdelingen, terwijl ook in
de zusterseetzaal anneks keuken nog funkties open zijn.

Het salaris bedraagt ƒ 803,90 bruto per maand, eksklusief onregelmatig-
heidstoeslag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (welvaartsvast pensioen).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met zr. Jorissen, adjunkt-
direktrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nr. 023-319230 tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
' Zandvoort, tel. 2120
Amsterdam, tel. 246700j ,

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
"~ Uw vertrouwensman

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, • hk. Schaepmanstr.

Makelaar o=.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WpNING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Radio Peeters
BIEDT U:

' i •'
KTV, 56 cm van

RCA cassi.' ree. .Jichtnetjbattl
RCA porlt'able radio plus recorder,

lichtnct plus Jbatt. van 458,—
RCA stereo recorder, 3 snelh van 898,—
RCA stereo recorder, losse boxen syan 998,—
RCA portable radio van 95,—
RCA portable radio met lamp " van 110,—
SONY portable radio FMJMG van 175,-
SONY portable radio MGJKC van 175,--
Arena tuner|verst. met luidspr van 654,—
Erres cass. recorder plus lichtnetapp. van 258,50
SONY recorder mono TC 108 van 448,'-
SONY "recorder^ mono 4 sporen^Sr.. van 498,—
Aristona portable TV voor accu plus lichtnet

van 720,-

Klassieke LP's voor slechts

2098,- voor 1398,-

van 385,- voor 248,-

voor 398,—
voor 598,—
voor 698,-
voor 59,—
voor 68,—
voor 128,-
voor 99,—
voor 498,-
voor 198,-
voor 298,-
voor 348,-

voor 498,-

2,50

Radio Peeters n.y.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort



Kwaliteitsklasse I

01 CKoe.Welk
^.(1058;,gram)fles1 liter 2

SPECIALE AANBIEDING

•*-':" ̂ ' •'-' - zal< 500 grarfr '

.plastic.emrnertje 760 gramY,
-̂ 1̂

t/m zaterdag 19 juni

VERSE

Kniken-
bouten

PRIJSVERLAGING

oh Margarine
pakje

Nu

ALPO DIERENVOEDING

Lever, Rand- of
Paardevlees
blik

410 gram
m

OM VADER TE SCHENKEN

Pale Sherry 889
medium dry

party box 5 liter
2250

Zeiler Sehwarze Katz
Pf alzer Weinberg

fles 0.70 literA95-

frisse witte Rheinpfalzwijn
fles 0.70 liter_2^5-

350

2.45

RUSSISCH LEDER COSMETIQUE VOOR MANNEN

Aftershave

geldig t/m zaterdag 19 juni-

Rosbief /Contref ilet £48
. : 500 gram $& $?•
DOORREGEN "

Runderlappen
500 gram

Pain d'Alsace
vacuüm verpakt WJK'

100 gram J50

4.-
4.-375

Nagelknipper, kam en vijl O25
IN GESCHENKVERPAKKING Ö» ,

Pré Shave
Deodorant

. flacon 90 cc.

. flacon 90 cc.

spuitbus 7 oz.

.per stuk 250 gram J r̂Landworst
UIT ONZE AFDELING DELICATESSEN

Boerenleverworst.
Filet de Boeuf

.100 gram

.100gramJU2r

l?9

59
l?9

JOLIE MADAME

stevig vezelvlies handig voor vakantie.
Maten: 38-42 en 44-46 3 stuks 1F

HicAAMoe Frans geroosterd brood
£f ISCOIieS dubbelpak 32 stuks^ff

-fles 1120 gram J2"

g.am ,49

Ch Bleekmiddel.
PankyWafels VICTORIA
Ch Tomatenpuree
Ch Frambozen
BulgarSalad
Vlitn D»«# Adviesprijs 1.03 DEZE
flllStiljSl pak 400 gram Bij AH 98 WEEK

fles 11tr. 70 elders 2efles 59
: bij AH elke fles

79
O K
O V

KQ
W«

Kwaliteitsklasse T, '.'",">'/';'J."v«ï» ' ; -
" ' • ~ ' " - " - " • - 5QOgrairi

' •/ ' -, '>%• ?*-•" ;,x<l1-'^'"''
KwaliteitsklasseL->v>•>?>•;-'"",,:>~-
- • • ,' t -< • ,-i-- l'-..,;'*

Fuchsia IN DE MEESTE
AH-SUPERMARTS

.per stuk
198

Prijzen gelden van donderdag 17 juni t/m woensdag 23 juni
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13.50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3.50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135 voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

WETHOUDER A. KERKMAN
TREEDT AF
OP l JANUARI 1972
Weth. A. Kerk-
man (pvda) zal
met ingang van t
januari 1972 de
zandvoortse ge-
meenteraad verla-
ten, De portefeuil-
lehouder van fi-
nanciën, onderwijs
en personeelsza-
ken had reeds eer-

logos en release zien niets
in plan van b en w
voor opvang jeugdtoeristen
Logos Zandvoort en Release Haarlem heb- dam geen problemen opleverde.
hon Tirh in pon brief aan de leden van'-da Lo°os en Re|ëase delen de raadsleden mee der laten door-ben zich In een brief aan de leden van aa dat zj. nadjen >met grote verbazjng, kennjs schemeren dat hjj

gemeenteraad volledig gedistancleerd van hebben genomen van het voorstel van b en in de zittingsperio-
' het door b en w voorgestelde plan voor w voor opvang van jeugdtoeristen, dat een de '70-74 zijn
i. i „«.u..,. „„„ ioMr-Hinn-taerUten ' 9,^heel a

J
nd^re Str.ekkin9 heeft- <*an hetgeen funktie in het kolleg* van b en w beschik-hulsvestlng van jeugdige toeristen. zij- met de kornmissie van socia|e zaken en baar zou ste||en erf aftreden als raadslid.

Het gehele projekt is volgens hen tot mis- de wethouder hebben besproken. Het voor- De heer Kerkman heeft bijna een kwart
lukkina aedoemd en het bedrag dat er In stel van het kollege houdt volgens hen 'een eeuw deel uitgemaakt van de zandvoortse
luKKing geooema en nei « 3 soort konsentratiekamp in voor minderjari- raad. Aan het eind van de jaren veertig
moet worden geïnvesteerd — volgens b en geri| die, als zij door de politie worden volgde hij de overleden wethouder A. J. van
w ƒ 6200 — noemen zij verspild gemeen- aangetroffen, naar de tenten worden verwe- der Moolen in b en w op en maakte sinds-
„_' OBid zen en voor ƒ1,50 per nacht onder toe- dien deel uit van het kollege. Als vermoe-
scnapsgeia. ' zicht van een kampbeheerder en de politie, delijke opvolger van de heer Kerkman in b
In hun schrijven aan de raadsleden geven '" aParte. tenien voor iederj! seksp. °P e,en en w wordt de huidige fraktieleider van de
Loaos en Release een uitvoerige en gede- houten vloer te slapen worden gelegd' Het pvda in de gemeenteraad, de heer l. M.
talHelrde oDsomming van de feilen van het "kt geenszins op een sleep-in zoals deze Aukema, genoemd. De plaats van de heer
o!an van het gemeentebestuur Zij achten jongeren gewend zijn en h.ervoor wensen Kerkman in de raad zou worden ingenomen
het een verkeerdT mentaliteit om Jeugdtoe- Logos en Release geen enkele verantwoor- door de heer K. Sant uit Bentveld,
riste^ïe bestempelen afsgèst°^de vakan- del"khe.d te dragen. De opvolging van de heer Kerkman door
tipnanaers en zii vinden het onaanvaardbaar ,, . , , , . . de als progressief bekend staande heer Au-
de tenten^ oo de campinc'De Zeereep' te Het plan van b en w voor huisvesting van kema in het kollege van b en w kan poli-
Dlaatsen omdat de kampbeheerder negatief Jeugdtoeristen komt m de voor morgenavond tieke konsekwenties hebben voor de huidige
taamove'r het: orolekl: van b en w zou vastgestelde vergadering van de gemeente- samenstelling van het dagelijks bestuur van
staln Logos en Release noemen het ver- ™d"n d>LO\^P?*>K0mS^b?QM de 98me

t
ente- waarin de pvda vyd en chu-

volaens een irreële zaak om te veronder- om 17;39 uur
A '

n °e raadzaal van het ge- arp vertegenwoordigd zijn. Onlangs ver-
steMen dat dé feuadtoeristei-i matrassen bij meentehuis. Aan de behandeling van het klaarden de raadsleden P. Keur (arp)Sirh ™iïPn hebben matrassen DJ jekt gagt een bes|oten vergadering voor. j _ Attema (wd) dgt de heer Auk£ma^

toneel voor leerlingen
van jubilerende
van heuven goedhartschool

zich zullen hebben. af
• Ook bij de scheiding van minder- en meer-

derjarigen wordt geen rekening gehou-
den met de werkelijkheid en met het instel-
len van afzonderlijk slapen wordt 'bereikt'
dat jongeren, die samen willen slapen, dit
elders doen. Beide instellingen vinden dit
'struisvogelpolitiek' van de gemeente. Dat
het toezicht op het druggebruik in handen
van de politie wordt gelegd noemen zij, na
alles wat er over dit onderwerp te berde
is gebracht: 'een droevige zaak'.
In hun brief releveren Logos en Release het
overleg dat zij met de leden van de kom-
missie van sociale zaken en de wethouder
van sociale zaken, de heer K. C. van,.der
Mije, over een opvangcentrum voor jeugd-
toeristen hebben gevoerd.~Dit gesprek vond
paats in het kader van.het onderzoek dat
deze kommissie in_oj?dracht.van _de.raad;
instelde naar ''b!e "mogelijkheden" van een ~
sleep-in in Zandvoort.
Tijdens de bespreking stelde genoemde
kommissie voor op de camping 'De Bran-
ding' twee tenten te plaatsen, zodat de toe-
risten gebruik konden maken van de aanwe-
zige sanitaire voorzieningen. Tegen een
tent hadden Logos en Release geen be-
zwaar, maar 'De Branding' leek hen we-
gens ligging, • etc. ongeschikt. Nadat was
vastgesteld dat er behoefte aan een op-
vangcentrum in Zandvoort bestaat werd be-
sloten een kommissie van toezicht te be-
noemen, welke zou toezien op het funktio-
neren van het projekt. Het gescheiden sla-
pen zou geen discussiepunt worden omdat
dit in de sleep-ins van Haarlem en Amster-

BELG JACKY ICKX WINNAAR
VAN VERREGENDE
GRAND PRIX

. De totaal verregende Grand Prix 1971
":. heeft een overwinning opgeleverd voor de

belgische coureur Jacky Ickx — volgens in-
siders een regenrijder — en een fraaie acht-
ste plaats voor de in de formule 1 debu-

'. terende Gijs van Lennep. Het door de aan-
" houdende regen spiegelglad geworden wég-

dek zorgde soms voor chaotische toestan-
y. den op de baan. De primeur van Lotusstal-
!>ƒ houder Colin Chapman, een turbinewagen,
^ schoot aan het begin van de race voor for-
, mule 1 wagens door twee hekken van de
, Tarzanbocht. In deze bocht zouden meer rij-

ders het einde van de race beleven. Maar
ook op andere plaatsen van de baan moes-
ten enkele renners hun gehavende wagens
verlaten. Bij al dit brokkenwerk raakte geen
enkele coureur gewond. De einduitslag van
de Grand Prix, waarschijnlijk de laatste of
voorlaatste op het circuit van Zandvoort,
zag er als volgt uit:
1. Jacky Ickx (Belg.) met Ferrari 70 ron-
den (293.51 km) 1 uur; 56 min. 20.9 se-
konden (gem. snelheid 151.379 km p.u.)
2. Pedro Rodriquez (Mex.) met BRM P
160, 1.56.28.8 (151.204 km. p.u.) Op één
ronde: 3. Clay Regazzoni (Zwits.) met Fer-
rari op twee ronden: 4. Ronnie Petersen
(Zweden) met March 711; 5. John Surtees
(GB) met Surtees TS9; 6 Jo Siffert (Zwit-
serland) met BRM P 160. Op vier ronden:
7. Howden Ganley (N.Z.) met BRM. Op
vijf ronden: 8. Gijs van Lennep (Ned.) met
Surtees TS7; 9. Jean-Pierre Beltoise (Fr.)
met Matra MS; 10. Graham Hill (GB) met
Brabham BT 34; 11. Jackie Stewart (GB)
met Tyrrell Ford." Snelste ronde: Jacky
Ickx 1.34.95 (gem. 158.976 km. p.u.).
Het aantal toeschouwers bij de Grand Prix
wordt geschat tussen de vijfendertig- en
veertigduizend.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de korres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
Australië: m.s. 'Australian Endeavour', 23-6
Canada: m.s. 'CP Ambassdor', 23-6
Indonesië: m.s. 'Astyanax', 25-6
Israël: m.s. 'Nordia', 23-6
Tanzanië: m.s. 'Flaeming', 23-6
Verenigde Staten: m.s. 'Atlantic Cham-

pagne', 22-6
m.s. 'S/L 180', 23-6

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
i m.s. 'Simonskerk', 23-6
_ Inlichtingen betreffende de verzendingsda-
,, ta van postpakketten geven de postkante-
;• zorgd, staan achter de naam van 't schip

en
voor

hen onaanvaardbaar was als lid van b en w.

nieuwe film van ockersen
vandaag in première

Het vijfjarig bestaan van de mr. G. J. van
Heuven Goedhartschool werd vrijdagavond
In verenigingsgebouw 'De Krocht' gevierd
met een opvoering van het toneelspel 'Alin-
ka's droom' door leerkrachten en ouders
van scholieren. De naam van de auteur kun-
nen we niet noemen omdat deze niet werd
vermeld en dat Is toch wel jammer want
we zouden graag willen weten aan wiens
brein dit bijzonder aardige toneelspel is ont-
sproten.

Voor dat het jeugdige publiek kon gaan ge-
nieten van de gebeurtenissen aan het hof
van koning Lucas, vorst van Trumona, sprak
de heer J. Drommel namens het bestuur
en de .ouderkommissie van de jubilerende
school een welkomswoord, waarin hij bij-
zonder de aandacht vestigde op de te hpu-
den verloting die de, door de feestviering
kennelijk in zorgen geraakte, financiële toe-
stand van de school moest herstellen.
De zorgen aan het hof van de vorst van
Trumona waren van heel andere aard. Prin-
ses Alinka heeft, ondanks de liefde waar-
mee de koning en de koningin haar bmrin-
gen, het vermoeden dat deze niet haar ech-
te ouders zijn en in de loop van de avond
blijkt dat vermoeden juist. Achttien jaar ge-
leden werd zij namelijk door een laplandse
vrouw te vondeling gelegd. Maar er zijn nog
meer zorgen aan het hof, prins Alexander
is weggelopen en de koning, de hofnar en
de minister gaan op reis om hem te zoeken.
Ze beleven tal van avonturen en worden op
een ochtend, nadat ze de nacht hebben
doorgebracht in een bos waar heksen hun
dansen uitvoerden rond een houtvuur, wak-
ker met dierenkoppen op hun romp. Een
kluizenaar en 'n boeketje bosviooltjes bren-
gen de zaak weer in het reine. Prins Alex-
ander wordt gevonden en nu prinses Alinka

toch geen eigen kind van de koning en de
koningin blijkt te zijn staat niets haar hu-
welijk met prins Alexander in de weg.
Aan deze opvoering was een maandenlange
voorbereiding vooraf gegaan en het was
duidelijk te merken dat deze grondig ter
hand was genomen. Het moet voor regis-
seur Jos Dröse prettig werken zijn geweest
met dit groepje enthousiaste spelers, waar-
van de meesten zelfs nog nooit op de plan-
ken hadden gestaan. Wij hebben zo het idee
dat de regisseur daardoor veel mogelijkhe-
den had, die hij ten volle heeft benut om
tot een zo suksesvolle uitvoering te komen.
Het zou te ver voeren wanneer we alle me-
despelenden de revue zouden laten passé-
ren. Zonder echter de andere spelers te
kort te doen (stuk voor stuk wisten ze van
de hun toebedeelde rol een goede kreatie
te maken) willen wij toch Pretunio even
noemen voor zijn sprankelende vertolking
van de hofnar. Koning Lucas en de drie
heksen hadden van ons met iets minder
stemverheffing mogen spreken, maar dat is
dan ook de enige aanmerking die we zou-
den wilen maken. Terecht werd aan het eind
van de avond regisseur Dröse en zijn assi-
stente mevrouw Vreugdenhil dank gebracht.
Voorts waren er bloemen en andere atten-
ties voor de medewerkenden, waaronder de
souffeuse, het grimeurs-echtpaar, dekorbou-
wer Chr. Tonbreeker, die voor een paleis-
en een magnifiek bosdekor had gezorgd, en
de heer C. de Krijger, die het spel muzi-
kaal begeleidde. Met een slotwoord van het
hoofd van de school, de heer H. W. Coops,
kwam een eind aan de viering van het eer-
ste lustrum, een viering waarop zowel het
bestuur als de ouderkommissie met voldoe-
ning kunnen terugzien.
Na afloop van de voorstelling van donder-
dagavond bood de regisseur namens de
plaatselijke Nutsspaarbank een bedrag on-
der couvert aan ter bestrijding van de on-
kosten. Een gebaar, dat uiteraard bijzonder
op prijs werd gesteld. Kr.M.

Maar Momus heeft vrienden

Martin Rügenbregt uit Zandvoort en
•Dirk Reissig uit Overveen zijn de
scholieren die een rol spelen in de
nieuwe speelfilm van Thijs Ockersen,
'Jachttaferelen'.

Vandaag vond in Amsterdam en Den Haag
de vertoning plaats van de nieuwe korte
speelfilm in kleur 'jachttaferelen' van de
zandvoortse cineast Thijs Ockersen. De ak-
trices Pleuni Touw en Henny Orri vertolken
de. hoofdrollen in deze 15 minuten durende
speelfilm naar een verhaal van de in Zand-
voort geboren schrijver Lodewijk Henri Wie-
ner. 'Jachttaferelen' werd opgenomen in
Zandvoort en Overveen en de produktie van
de film werd gesubsidieerd door het mini-
sterie van CRM.
Thijs Ockersen, die behoort tot een nieuwe
generatie filmers, slaagde twee jaar gele-
den met de filmimpressie 'Surprise-Surpri-
se' voor het eindeksamen van de nederland-
se Filmakademie te Amsterdam. Filmkriti-
kus C. B. Doolaard schreef toen in Het
Parool: ' Ockersen is een naam om te
onthouden'.
In de zomer van '69 werd 'Surprise-Surpri-
se' met een derde prijs bekroond op een
festival voor korte speelfilms in Chicago
(VS). Insiders toonden meer waardering
voor dit werkstuk van Ockersen dan een
deel van het vaderlandse publiek. De ver-
toning van 'Surprise-Surprise' door de
vpro t.v. in november '69 schokte een aan-
tal kijkers door de scène met de doorge-

MEISJE BIJ AANRIJDING
GEWOND
Tengevolge van een aanrijding zondagavond
op de hoek van de Grote Krocht nabij de
Brederodestraat werd een 17-jarig meisje
uit Aerdenhout met hoofd- en rugletsel naar
een ziekenhuis in de omgeving '-overge-
bracht. Het meisje kwam met haaf brom-
fiets in . botsing met een auto, bestuurd
door één 2,4-jarige Inwoner uit Bloemen-
daal. ,

sneden oogappel, een door de cineast inge-
last filmfragment van de spaanse filmer
Luis Bunuêl.
Thijs Ockersen, die verscheidene korte films
vervaardigde met Zandvoort als lokatie,
heeft onlangs een dokumentaire voltooid
over de voorgenomen vestiging van Shell
in de omgeving van Dordrecht en de kriti-
sche reakties op dit plan van de zijde van
de verontruste bevolking.
Momenteel treft de zandvoortse filmer voor-
bereidingen voor een avondvullende speel-
film in samenwerking met scenarioschrijver
Ab van leperen. Tevens staat een korte
speelfilm met medewerking van Cees Bud-
dingh op het programma.

EERSTE STEEN GELEGD
VOOR NIEUWE REMISE PW
Met vaardige hand heeft de adjunkt-direk-
teur van de dienst van publieke werken, de
heer B. Wit, vrijdagmorgen de eerste steen
gelegd voor de bouw van een nieuwe remi-
se voor de dienst aan de Kamerlingh On-
nesstraat in Zandvoort-nieuw-noord.
De officiële handeling werd o.m. bijgewoond
door het kollege van b en w met uitzonde-
ring van de wethouder voor publieke wer-
ken, de heer B. Rudenko. De wethouder
zou verstek hebben laten gaan uit protest
tegen de organisatie van de bijeenkomst,
welke buiten hem om zou zijn geregeld.
Voordat de heer Wit de zilveren troffel ter
hand nam om de steen 'vast te leggen',
gaf burgemeester Nawijn een overzicht van
de voorgeschiedenis van de aanleg van de
nieuwe remise. De eerste plannen dateren
reeds van 1955, maar gebrek aan de no-
dige geldmiddelen stond de verwezenlijking
in de weg. Voor de bouw van het projekt
— model sporthal Pellikaan — voteerde de
zandvoortse raad vorig jaar een bedrag van
f 1.277.500. Verwacht wordt dat het ge-
bouw in het najaar gereed zal komen. De
buitendienst van pw kan dan de geheel
verouderde en in 1926 gebouwde remise
aan de Tollensstraat verlaten.

Vrienden, die Momus van vrijdag j.l., de
man zei: 'Ik kan er niets aan doen' —
grijpt mij meer aan dan ik voor mogelijk
had gehouden. In het verleden heb ik nog-
al eens gelegenheid gehad om u te vertel-
len over ontmoetingen met mijn grote vriend
Momus, dikwijls in de tent van onze weder-
zijdse vriend Stoeleman, voor ingewijden:
Ome Bas. Ik moet zeggen: dat waren pret-
tige uren. Momus is een figuur, waar mee
je met moeite een verschil van mening kunt
krijgen en dan ligt het nog aan jezelf! En
Stoeleman is voor mij het einde. Die schrijft
maar over zijn strand, zee en duinen, in
termen die vrijwel iedereen enthousiast
moet maken voor de onderwerpen, waarvan
hij zijn broodwinning maakt!
Ach, als je nu zo al het gemodder en het
gehaspe! in de wereld van vandaag be-
schouwt, dan kan je er toch immers niet
onderuit: je moet gewoon proberen jezelf
te blijven. En dat is werkelijk niet iedereen
gegeven. Je bent toch altijd de dupe van
machten en krachten, die sterker zijn dan
je eigen goede wil? Ik bedoel maar.
Ik wilde vandaag een badinerend stukje
schrijven over de Grote Prijs van Neder-
land en op het ogenblik dat ik deze regels
aan m'n schrijfmachine prijsgeef, ronken de
bolides (wat is dat in 's hemelsnaam voor
een woord?) in training over het circuit.
Maar achteraf ben ik daar van teruggeko-
men. Je kunt eigenlijk met ons circuit geen
kant op. Er zit geen muziek in. Ja, neem
me niet kwalijk: muziek genoeg, maar mijn-
heer J. S. Bach zou er zich in zijn graf
voor omdraaien. Stoeleman zei al scham-
per verleden week vrijdag, dat het voor
hem allemaal niet hoefde, meters • en me-
ters vangrail. Ik denk dat ze er op reke-
nen dat er veel moet opgevangen worden.
En als dan dn stand van zaken zo is, dan
vind ik het maar een kwalijke zaak om
daar, als overheid, medewerking aan te qe-
ven.
't Is nog steeds zaterdag. Er is geen regen
meer (13.00 uur), maar er kan ieder ogen-
blik iets nattigs gebeuren, ofschoon de zon
een heel onwaarschijnlijk- en onduidelijk
schaduwpatroon op mijn kamervenster
werpt. Hoera, de zon is er weer! Maar die
vreugde is gauw getemperd door een nii-
dige zwarte wolkenbank. Ja zeker, zo ziet
het weekeinde er uit: zon en schaduw, wol-
ken en blauwe lucht, licht en donker. Heus
er kan van alles uit komen. Als de zon
schijnt, is Momus blij en dan maken Stoe
leman en zijn vrouw Jans, goede zaken.
Momus is bedroefd, dat merk ik duidelijk
kLf»n elem

t
anbl'Jft service geven aan zi nklanten, tot hij er bij neer valt

Weer vraag ik me af: moet dat nou, vrien-

ÜL„h'0MP dal mijü twee onvergetelijke vrien-
den, Momus en Stoeleman op mijn woorden
want .ïM-?er?n; Ze ™eten het wel doen,
kontak? 96beurt' dan verlies je he<
En dan krijgen we ook nog eens een reae-
\!n^ Want: zonder kan je niet leven geloof
ik. Natuurlijk moet je een regering hebben
om te kunnen leven, want anders weet ie
niet waarvoor je leeft! '

Ri«h^t,eeink?mp is er in 9eslaa9d mijnheerBiesheuvel als premier naar voren te schui-
ven en we zullen in de toekomst wel weer
gelaten de boter- en de tomatenprijzen ver-
hogingen over ons heen laten gaan, maar

het land is gered. We worden weer gere-
geerd, door landgenoten, die ook hun piek-
je onder de zon opeisen. En dat maakt de
zaak spektakulair.
Maar dat mijn vriend Momus verdriet heeft,
laat me niet met rust. Waar ben je, grote
vriend? Zie het niet zo somber in.
Tante Agaat draagt je ook een goed hart
toe. Doet dat je dan niets?

BARTJE

RUIM ƒ6000
VOOR KOLLEKTE
RODE KRUIS
ƒ6.118,13 is het bedrag dat de kollektan-
ten de afgelopen veertien dagen hebben in-
gezameld voor het Rode Kruis. Het bestuur
van de afdeling Zandvoort brengt de mede-
werkers(sters) aan de aktie en de gevers
hartelijk dank voor dit bijzonder fraaie re-
sultaat.

KONSERT EN KUNSTMARKT
In het kader van de voor juni door de vvv
geplande zomerevenementen vindt a.s. don-
derdag 24 juni een uitvoering plaats door
de akkordeonvereniging 'Zandvoort'.
Het konsert wordt gegeven op het bordes
van het Gasthuishofje aan het Gasthuis-
Plein. Zaterdag 26 juni a.s. wordt op het
Raadhuisplein en omgeving de maandelijkse
kunst- en antiekmarkt gehouden. Binnenkort
volgen mededelingen over de in de maand
juli te organiseren zomermanifestaties.

AFSCHEID
VAN SCHOOLTANDARTS
CHIEL DE BOER
Ter gelegenheid van het afscheid van
schooltandarts Chiel de Boer biedt de
atichtmg ter bevordering van de School-
tandverzorging Zandvoort' hem a.s. vrijdag
een receptie aan in het Gemeenschapshuis.
Ue officiële ontvangst vindt plaats tussen
16.00 en 18.00 uur.
De thans 74-jarige schooltandarts, waaraan
generaties schoolkinderen een plezierige
herinnering bewaren, is een veelzijdig man.
In de jaren vijftig genoot hij grote popula-
nteit als kaberetier en trad hij veelvuldig
met een eigen gezelschap voor de radio op.
voor de meeste programma's schreef Chiel
de Boer zelf de liedjes, de sketches en de
verbindende teksten. Op woensdag 8 sep-
tember zal hij met een aantal bekende ar-
listen een t.v.oiitzending verzorgen.

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Afgelopen zondag nam de postduivenvereni-
ging deel aan een wedvlucht vanaf St.
Quentin, afstand 297 km. Gelost om 1230
uur, arriveerde de eerste duif om 15.47.35
uur. De resultaten waren:
P. Koper: 1, 15; W. Driehuizen: 2, 4, 6;
Jb. Koper: 3; P. Danneburg: 5, 7, 12; R.
Driehuizen:' 8, 16; C. van Egmond: 9; M.
Buis: 10; A. Molenaar: 11; H. Lansdorp:
13 en K. Driehuizen: 14.



buitenlands
gelden

verzekeringen

Kantoor ZANDVOORT
Grote Krocht 38 - telefoon 3039

DAGELIJKS GEOPEND

Vakantie in het buitenland?
De Nutsspaarbank zorgt prompt voor buiten-
lands geld, oibk in travellers cheques,
Ook uw reis- en. bagageverzekering is bij
de Nutsspaarbank in goede handen.

En wilt u tijdens uw afwezigheid kostbaar-
heden of belangrijke papieren in veiligheid
brengen, dan heeft de Nutsspaarbank
kluisloketten te huur in diverse maten.
Schakel de Nutsspaarbank in en u gaat
zorgenvrij op reis.

nEdErland
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SIMCAtOOO
Als deze wagen alleen maar laag in prijs
en zuinig in het gebruik was... Maar hij
is zoveel méér. Vierdeurs ruimte en
comfort. Uiterst wendbaar en watervlug.
U rijdt met een glimlach door het drukste
verkeer. Probeer het maar. Hij staat bij
ons voor u gereed. Ook de 'Rallye', de
Simca 1000 voor liefhebbers.

Servicestation
STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102
Zandvoort, telef. 02507-4565

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

Zomerse aanbiedingen
14 kar. gouden dubbele bolletjesarmband, zeer grote

maat, als aanbieding 375,—
14 kar. gouden fantasiecollier (bananen-choker) 215,—
14 kar. gouden horlogeketting (gewone schakel) 135,-
Grote sortering 14 k. gouden slavenarmbanden,

v.a. 85.*-
Zeer bredo 14 kar. gouden 3-kleuren armband 450,-
14 kar. aflopend gouden koordcollier 95,—
Zilveren manchetknopen (Zeeuws) 18,50
Zilveren geuzenpenning^....;.^. -... 25,4-
Prachtige antieke zilveren armband, /
van gedreven Kerkboekslot gemaakt 75,—
12 zeer mooi gemaakte zilveren apostellepels 99,50

Bijpassende vorkjes, 12 stuks ..77. 145,'—
Naslag gouden vijfjes 14,95, bij 10 stuks 125,—
Naslag gouden tientjes 27,50, bij 10 stuks 250,-

BRILJANT/ DIAMANT
14 kar. witgouden damesring, i;

(fantasie model), 21 briljantjes 475,4-
14 kar. gouden rijring met 5 briljantjes 165,-
14 kar. gouden rijring met 5 grote briljanten, >

afzonderlijk naast elkaar gezet 395,--
14 kar. witgouden, groot model rozethanger met grote

witte vurige briljanten, 21 in tot. (2.45 k) 1250.—
OCC.: witgouden damesring met één GROTE ZUIVERE

briljant van 2.14 krt 2850,'̂ -

Wij willen en/of kopen, tevens alles in op gebied van
kristal, netzilver, zilveren munten, gouden munten, oude
gouden- en zilveren sieraden, hele Inboedels, zilveren
broodmanden, grote briljanten of diamanten, oud goud
en zilver, en geven beslist de hoogste waarde. Ook aan
huis te ontbieden.

FA. VAN RAVENSTEIN
Alleen Ridderstraat 5 (bij de Kruisweg), tel. 320274.

Gevraagd in klein gezin met moderne woning:

hulp in de huishouding
Tijden in overleg overeen te komen. Br. ond. nr.
4201 bur. Zandvoortse Courant of tel. 4129.

KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN" Dr. Smitstr. 7
te Zandvoort, tel. 2697

Wij zoeken een:

part-time
huishoudelijke hulp
Wie heeft voor deze baan belangstelling?
Schrift, of tel. sollicitaties aan de direktie.'

Stichting
"Nieuw Unicum"

Revalidatiecentrum voor lichamelijk gehandicapten

te Zandvoort vraagt voor spoedige indiensttre-

ding:

Dame voor
brood- en koffiekeuken

Mondelinge- of telefonische sollicitaties te richten

aan het Hoofd Civiele Dienst, Zandvoortselaan
165 te Zandvoort, tel. 02507-5441.

me

de maaltijd iri een koekje

in alle filialen van
DIRKVAN DEN BROEK

en JAC. HERMANS

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek,' zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk,
Normale prijs: / 1300,- voor
/ 595,-; of 1 x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Te koop: Renault Dauphine
ƒ200,-. Auto radio. B. E.
Viveen, Oranjestr. 16soust.

Gebr. vaste wastafel gevr.,
i.g.st. Tel. 3501.

Weg. ruimtegebr. te koop
aangeboden: div. Marklin
treinen, o.a. TEE model en
rails. A. J. v.d. Moolenstr.
56rd. Tel. 3413, na 19 uur.

2-pits gasstel te koop,
z.g.a.n., / 35,-. Kostverlo-
renstraat 17, tel. 4738.

Wie heeft blauwe autoped
meegenomen of gevonden
bij kleuterschool 'Klimop'?
Ter. te bez. Zeestraat 40.

Wie wil mij in -zomerhuisje
1 of 2 ocht. p.w. komen
helpen in juli?
Mevr. Freser, Gestiaanstr.
1, Bussum, telefoon 02159-
19495.

Te koop gevr.: 2 spiraal-
bedden. Tel. 2921.

VAKANTIEBAAN
Middelb. scholier of aank.
student gezocht voor gezel-
schap en begeleiding van
Amerikaanse jongen (16
jaar) gedurende juli, in
Zandvoort.
Kontakt-adres: mej. Dijkstra
Kostverlorenstr."95, telefoon..
2095 of mevr. v. Haren,
Wassenaar, tel. 01751-9359

Te koop: wiegledikantje •+
inhoud. Tel. 5792.
Vanaf 26 juni 1 a 2 kamers
gevr., liefst aan boulevard,
tot ƒ 1000,-. Br. ond. nr.
4301 bur. Zandv. Crt.

BELANGRIJKE ,
. TELEFOONNUMMERS.-.

EN ADRESSEN
2000 Brandmelding ,,
4444 Politie Galleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein 'fil
2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW

ADRES: Sophiaweg 4.
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn:,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569 -

FAMIIIEBERICHTEN

Drukkerij Oudt
„.v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

O / O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER'1 •"

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES ''

VERLOVINGSKAARTEN '

Met grote droefheid geven wij U ken-
nis van het heengaan van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en groot-
vader "* -

" DIRK MARINUS KREUGER
op jde leeftijd van 68 jaar.

Zandvoort:
M. H. Kreuger-Ferwerda
D. M. Kreuger
J. Kreuger-Kunkeler

Scheveningen:
M. L. Kreuger '
R. Kreuger-Rog

Alameda, U .S.A.:
W. Martinelli-Kreuger

Wilmington, U.S.A.:
A. Goldstein-Kreuger
Dr. S. Goldstein

Amsterdam:
G. Kreuger

Purmerend: -
H. C. Kreuger
T. S. Kreuger-v.d. Emster
en kleinkinderen

Zandvoort, 20 juni 1971
Koningstraat 77

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11, bezoek al-
daar: maandag en dinsdag van 2.30
uur en van 7-7.30 uur n.m. -

Geen bezoek aan huis.

De teraardebestelling zal plaats heb-
-ben woensdag 23 juni te 2 uur n.m.
"op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Geen toespraken.

Vertrek vanaf Koningstraat, ca. 1.45
uur.

Met diepe verslagenheid geven wij kennis van het overlijden
van onze bedrijfsleider, - .

de- Heer
JOHANNUS HENDRICUS OÖSTRUM

Zijn grote menselijkheid en zijn intens medeleven met ons
bedrijf zullen hen\steeds.in onze herinnering laten voortleven.

Direktie én personeel
B.M.Z. Bedrijfsmechanisatie Zandvoort N.V.

Zandvoort, 16 juni 1971
Noorderduinweg 44

Autorijschool
BERT H006ENDIJK
Acht jaar ervaring als rij-instrukteur.

Er wordt les gegeven in een nieuwe
Datsun 1200.
De lesprijs is ƒ 12,50 per uur.

Aanmeldingsadressen:
Van Lennepweg 20/2; Tollensstr. 35,
tel. 2134; K. v.d. Manderstraat 91,
Haarlem. Tel. 023-325713.

ZANDVOORT
T E K O O P:

Herenhuis
Zeestraat 65. Ben. verd. leeg te aanvaarden.
Verdere huren ca. ƒ 1700,— per jaar. Koopsom
ƒ 48.000,-._Tel. 02507-3099.

licht gebonden

CHAMPIGNONSOEP
4BORDENBLIK

van 108 voor

UMONADEGAZEOSE
vanttövoor.

BRÓTE
GEZINSFLESSEN

voor meer energie! ennu in GROOTFORMAAT

3 stukken |nn
vanjafvoon |(

SUZYlflllETPIffi
rose kwaliteit! GROOT PAK

adverteren
doet verkopen

vanlZOvoon

Belang r//k F
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat 'hij het «wk niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op_;tijd. door ons vakkundig schoon-
maken!'
H.. A. SPIERDE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012. - x
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ZANDYOORTSE CO
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal) •
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

schooltandarts chiel de boer
nam afscheid

in
gemeenschapshuis

Het moet voor de heer Chiel de Boer wel
een onvergetelijk moment zijn geweest toen
een deputatie van jeugdige patiënten hem
en zijn vrouw een bloemenhulde bracht ter
gelegenheid van zijn afscheid als school-
tandarts.

Dit gebeurde tijdens de receptie die de
Stichting ter bevordering van de School-
tandverzorging de vertrekkende schooltand-
arts vrijdagmiddag j.l. in 't Gemeenschaps-
huis bood. Dat ook het gemeentebestuur
van zijn erkentelijkheid jegens de heer De
Boer wilde getuigen bleek wel uit de aan-
wezigheid van wethouder A. Kerkman en de
raadsleden mevrouw M. S. Hugenholtz en
de heer A. J. van der Moolen.
Nadat twee jongens in een samenspraak de
prettige kanten van een bezoek aan 'tand-
arts De Boer, de grapjes en de goochel-
toeren, hadden gememoreerd boden ze na-
mens de leerlingen een herinneringsalbum
aan.
Namens het onderwijzend personeel van al-
Ie lagere scholen voerde de heer L. K. de
Vries het woord. Spreker dankte de heer
De Boer voor de prettige wijze waarop hij
het ambt van schooltandarts had uitge-
oefend. Door zijn manier .van optreden(had
de heer De Boer kans gezien de angst die
volwassenen nog wel eens voor de tandarts
hebben bij de door hem behandelde kinde-
ren geheel weg te nemen, iets waarvoor de-
ze kinderen hem" hun hele leven dankbaar
zullen blijven. Ook de rustige manier waar-
op de heer De Boer altijd te werk ging, vol
belangstelling, nooit storend, deed altijd bij-
zonder prettig aan. De heer De Vries, die
de scheidende tandarts een fijne tandarts,
een fijn mens noemde, schonk namens alle
zandvoortse scholen een paar boeken over
de historie van Haarlem.
De heer De Boer dankte namens zijn vrouw
voor de bewezen attenties en verzekerde de
jeugd dat hij nog wel eens langs zou ko-
men en dan zonder de tang achter zijn
rug.
In zijn funktie van voorzitter van de Stich-
ting ter bevordering van de Schooltandver-
zorging dankte de heer A. J. van der Moo-
len de scheidende schooltandarts voor de
wijze waarop deze gedurende ruim 13 jaar
de schooltandverzorging ter hand had genp-
men. De prettige wijze waarop hij met zijn
jonge patiënten omging had hem tot een
zeer bijzondere figuur gemaakt, aan wie het
bestuur veel dank verschuldigd is. Spreker
hield vervolgens een warm pleidooi voor de
schooltandverzorging. Het aantal te behan-
delen kinderen, dat nu zes a zeven honderd

SIERADEN
UIT HOTELKAMER
ONTVREEMD
Uit een zandvoortse hotelkamer zijn een
aantal gouden sieraden en / 750,— pnt-
vreemd. De sieraden waren door de eige-
naresse opgeborgen in een niet afgesloten
kast. De sleutel van de kast had zij bij het
verlaten van het hotel aan het sleutelbord
gehangen. Bij haar terugkeer bleek de sleu-
tel van het bord te zijn verdwenen. Tijdens
het onderzoek werd de sleutel aangetroffen
aan de binnenzijde van de.kamerdeur. Ook
enkele andere hotelkamers kregen onge-
wenst bezoek, maar hier werd niets vermist.
Naar aanleiding van deze diefstal adviseert
de politie de hotelgasten hun sieraden,
waardepapieren en geldbedragen van enige
omvang bij de hotel- en pensiondirektie in
bewaring te geven.

OPNIEUW WIELERZEGE
VOOR ROY SCHUITEN
De zandvoortse wieleramateur Roy Schui-
ten, die onlangs beslag legde op het wég-
kampioenschap van Noord-Hpjland, bracht
het in de ronde van Harderwijk tot zijn vijf-
de overwinning van dit seizoen. Na een so-
lovlucht bleef hij met een halve minuut voor-
sprong aan de winnende hand.
Aan deze ronde van Harderwijk namen zo'n
negentig amateurs deel. Na verschillende
schermutselingen ontstond er een kopgroep
van twaalf man en daaruit wist Roy Schui-
ten vijf ronden voor het einde opnieuw te
ontsnappen. Net als in het Noordhollands
kampioenschap wist hij zijn achtervolgers
op afstand te houden. Tweede werd Jan
van Dam uit Zwolle en derde Herman Hol-
stege uit Nunspeet.

per jaar bedraagt, zou fors omhoog moe-
ten, iets dat ook zou gebeuren als de
ouders maar meewerkten. In dit verband
wekte de heer Van der Moolen de ouders
op de kinderen onder behandeling van de •
schooltandarts te stellen. Een aantal fraaie
boekwerken en bloemen voor mevrouw De
Boer vertolkten de dank van de stichting.
Daarna kregen de aanwezigen, onder wie
zich verscheidene kollega's van de scheiden-
de tandarts bevonden, gelegenheid de heer
en mevrouw De Boer de hand te drukken.
Een prettig samenzijn werd hiermede be-
sloten. Een samenzijn dat bij een leerling
die uitverkoren was om tot het einde te blij-
ven wel heel erg in de smaak viel, iets waar
de kulinaire attrakties waarschijnlijk niet
vreemd aan waren. Tussen een hap pinda's
en een slok jus d'orange door informeerde
hij: 'Wanneer gaat de nieuwe tandarts
eigenlijk met pensioen?'
En dan te bedenken dat de goede man nog
beginnen moet! Kr.M.

RAAD MORGENAVOND
OPNIEUW BIJEEN VOOR
BEHANDELING SLEEP-IN
Morgenavond komt de zandvportse gemeen-
teraad voor de derde keer bijeen om te be-
raadslagert over eert opvangcentrum voor
jeugdtoeristen.
Zoals bekend staakten afgelopen woensdag
de stemmen (8—8) over het voorstel Van
der Moolen tenten voor jeugdtoeristen te
plaatsen op het speelterrein van de Hannie
Schaftschool aan de Corn. Slegersstraat.
Het voorstel werd toen aangehouden tot de
eerstvolgende raadsvergadering op 4 augus-
tus a.s.
Vrijdag j.l. verzochten de pvda-raadsleden
l. M. Aukema en A. J. van der Moolen en
J. G. Wijnbeek (d'66) de voorzitter schrifte-
lijk de raad op 30 juni a.s. opnieuw bijeen
te roepen. De afgevaardigden zijn van me-
ning dat uitstel van behandeling van het
voorstel Van der Moolen tot 4 augustus het
overbodig zal maken deze zomer nog iets
voor de openluchtslapers te doen.
De bijeenkomst van morgenavond begint
om 19.30 uur.

KOOR UIT CHICAGO
ZINGT DONDERDAG
IN ZANDVOORT
Onder auspiciën van het Toonkunst Orato-
riumkoor Zandvoort (T.Z) en de vvv geeft
het Oakpark High School Choir uit Chica-
go op donderdag 1 juli een konsert in de
hervormde kerk. Het is het enige konsert
dat het koor in ons land geeft.
Het koor, bestaande uit ongeveer 50 jon-
gens en meisjes van 15 tot 18 jaar met
een vijftiental begeleiders(sters), wordt
's morgens half elf door burgemeester A.
Nawijn ontvangen namens het gemeentebe-
stuur. Vrijdag 2 juli vertrekt men naar Brus-
sel, waarna nog konserten zullen worden
gegeven in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk
en Italië.

haarlem gaat morgen
ook beslissen
over opvang jeugdtoeristen
Enige uren voor de zandvoortse gemeente-
raad zich voor de derde en waarschijnlijk
laatste maal zal buigen over een opvang-
centrum voor jeugdtoeristen in de badplaats
zal de raad van de buurgemeente Haarlem
zich met hetzelfde onderwerp bezig hou-
den. De raad zal een verzoek behandelen
van de stichting 'Zomerakkommodatie en
Jeugdcentrum De Wijngaard' om een in-
vesteringssubsidie van ƒ 16.000 voor het
openen van een jeugdhotel in de Haarlemse
binnenstad.

De initiatiefnemers van de haarlemse sleep-
in, Carla Bagmeyer en Paul Kerkhoff, zijn
optimistisch gestemd over de kansen van
het verzoek om subsidie.
'Het is al fijn als b en w een gunstig ad-
vies uitbrengen', verklaarde laatstgenoemde
tegenover een verslaggever van het HD.
'Voorzover wij weten is er één wethouder
geweest, die er bezwaar tegen had dat er
gemengd zou worden geslapen. Maar dat
gebeurt ook in de sleep-ins in Amsterdam,
Den Haag, Groningen en Utrecht, en het
zou ons verbazen als het in Haarlem niet
zou mogen'.
De zes man (vrouw) sterke staf, die be-
halve uit Carla en Paul nog uit Alie Smid,
Annemarie Vink, Ruud Kol en Jeroen Stam
bestaat, had gehoopt al in de eerste weken
van juni te kunnen beginnen. In april had-
den ze b en w een verzoek om subsidie ge-
stuurd maar dit kon pas onlangs worden be-
handeld. Als de zestienduizend gulden er
komen kunnen meteen de nodige materialen
worden aangeschaft en hoopt men de sleep-
in eind juli te kunnen openen.
Het haarlemse jeugdhotel zal worden geves-
tigd in een voormalige koekfabriek aan de
Lange Wijngaardstraat in de binnenstad en
eind juli logies kunnen bieden aan ongeveer
zeventig jongeren. Er wordt al flink gewerkt
om het gebouw tijdig klaar te hebben. Over-
bodige leidingen worden weggehaald, muren
geslecht of afgebikt. De zes hebben hierbij
assistentie gekregen van de technische
ploeg van Release en van de liturgische
werkgroep uit Heemstede. Er valt nog wel
wat te werken, want in het pand aan de
Lange Wijngaardstraat 18 heeft vroeger een
koekbakkerij gezeten en het was er een
enorme bende toen men begon.
De hele sleep-in komt gelijkvoers: vooraan
de straat heeft de groep een balie gepland
en helemaal achterin komen douches en
toiletten. De grote ruimte, die daartussen
ligt zal slaapruimte voor zestig tot zeventig
jongelui — met schuimrubber matrassen —
een bagagehok, een ziekenboeg en een ge-
meenschapsruimte bevatten. In deze laatste

ruimte kan wat worden gegeten en gedron-
ken en er komt tevens een kleine bar.
'De Wijngaard' blijft open tot begin sep-
tember en volgend jaar gaat het open als
daar weer behoefte aan is. Dit kan volgens
Carla en Paul bijvoorbeeld al met Pasen
zijn. Het jeugdhotel is toegankelijk van
's avonds acht uur tot de volgende ochtend
twaalf uur. In de tussenliggende acht uur
kan dan de boel worden opgeruimd en kun-
nen de nodige voorbereidingen worden ge-
troffen. In principe kan men er niet meer
dan drie dagen achter elkaar overnachten
maar deze regel kan naar de omstandighe-
den worden gewijzigd.
Carla en Paul moeten nog wel even wat lof
kwijt over enkele ambtenaren van de ge-
meente. Paul: 'Vooral Hans Metselaar van
Algemene Zaken heeft ons reuze geholpen
en met zijn koördinatie op het stadhuis
enorm meegewerkt. Met al die kritiek op
ons ambtenarenkorps mag zo'n kompli-
mentje er heus wel eens af'.
Zullen ze veel toeloop krijgen uit Zandvoort
nu de akkommodatie voor de jeugd daar
voor de eerste tijd van de baan is?
Carla en Paul: 'Misschien komt er wel wat
maar dat zal waarschijnlijk niet veel zijn.
We kunnen ons tenminste niet voorstellen
dat veel jongeren zullen zeggen: Hé, hier
is niets, laten we maar naar Haarlem gaan'.

INITIATIEFKOMITé WIL
MIDZOMERAVOND FESTIVAL
ORGANISEREN
Het 'Initiatiefkomité Zandvoort', dat vorig
jaar november de Sint Nicplaas intocht or-
ganiseerde en een belangrijk aandeel had
in de organisatie van de geslaagde konin-
ginnedagviering op 30 april j.l., is voorne-
mens op vrijdag 16 juli a.s. een midzomer-
avond festival te houden. Volgens een mede-
deling van de zijde van het komtié verkeren
de plannen voor de manifestatie reeds in
een vergevorderd stadium.
Sluit- en topstuk van het festival, met tal
van muzikale attrakties in de vooravond,
zou een groots opgezet vuurwerk moeten
zijn. Medewerking aan dit vuurwerk werd
reeds toegezegd door de watersportvereni-
ging 'Zandvoort' en de kustbrigade. Beide
organisaties zullen met verlichte en gepa-
voiseerde boten aan het vuurfestijn deelne-
men.
De financiering van het festival is nog niet
rond. De organisatoren hebben een aktie op
touw gezet om de benodigde gelden in te
zamelen bij horeca- en middenstandsbedrij-
ven alsmede partikulieren.
Voor nadere inlichtingen kunnen geTnteres-
seerden zich wenden tot de direktie van de
plaatselijke vvv: kiosk Raadhuisplein en te-
lefoon 2262.

bel voor laatste ronde
Morgenavond luidt de bel voor de derde en
waarschijnlijk beslissende ronde van de be-
handeling van de sleep-in door de zand-
voortse gemeenteraad. Er zal dan opnieuw
gesproken en gestemd worden over het
voorstel van de socialist Van der Moolen
om de openluchtslapers onder te brengen
in tv; o e tenten op de speelplaats van de
Hannie Schaftschool, de leeftijdsgrens voor
jongeren te laten vervallen en een sociale
beselcidingskommissie in te stellen. B en w
zullen naar alle waarschijnlijkheid vasthou-
den aan hun plan voor een opvangcentrum
voor jeugdtoeristen op de camping 'De Zee-
reep', de leiding van dit centrum in handen
te geven van de kampbeheerder en eventu-
eel druggebruik door de politie te laten kon-
troleren.
De sleep-in initiatiefnemers, Logos Zand-
voort en Release Haarlem, achten
dit projekt gezien de opzet tot mislukken
gedoemd en o.i. terecht. Het plan van het
kollege holt mijlenver achter de ontwikke-
ling aan en laat geen enkele ruimte aan de
eigen verantwoordelijkheid van de jongeren.
Volgens de voorzitter van de raad kan de
jeugd nog geen verantwoordelijkheid op de
schouders nemen voor zaken, 'die aan de
ouders zijn opgedragen'. Een gedachte die
uit de vorige eeuw stamt, maar die volgens
hem nog jaren mee kan.
Het opvangcentrum van b en w is op deze
zienswijze gebaseerd en het resultaat is een
projekt van ouderen dat door ouderen wordt
uitgevoerd.
Wij hopen dan ook dat het voorstel Van der
Moolen, dat momenteel de beste kansen
biedt voor het slagen van een opvangcen-
trum voor jeugdtoeristen, zal worden aan-
vaard.
Volgens insiders zijn de neuzen al geteld
en zit het er niet in. Maar waarom zou aan
een neus een mening vastzitten die onver-
anderlijk Is?

TIJDENS PROEFRIT
NEGEN WAGENS GERAMD
Vrijdagmiddag ontstond op de boulevard
Barnaart een grote ravage toen een 19-jari-
ge monteur tijdens een proefrit negen ge-
parkeerd staande wagens ramde. Vijf van
de negen wagens werden volkorhen vernield
en vier min of meer zwaar beschadigd. Bij
deze 'simultaan'-aanrijding deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor.
De monteur reed volgens een officiële le-
zing met vrij hoge snelheid over de boule-
vard en ging verschillende wagens voorbij.
Bij een van die inhaalmanoeuvres ontdekte
de monteur onverwacht een tegenligger. Hij
remde krachtig, verloor vervolgens de macht
over het stuur en schoot op de linkerzijde
van de rijweg de parkeerplaats op.
Zijn wagen ramde achtereenvolgens een
Volkswagen, een Fiat, en een Opel, welke
werd omgegooid tegen een Ford; deze Ford
schoof tegen een andere Ford; de wagen
van de monteur stoof door en ramde toen
nog een Fiat, een DAF, weer een Fiat en
een Volkswagen.

VEEL BELANGSTELLING
VOOR BEATAVOND
IN GEBOUW 'DE KROCHT'
De door de manager van 'Living Island'
Boud van Doorn en Radio Pecters georgani-
seerde beatavond 'Zandvoort goes Beat' in
het verenigingsgebouw 'De Krocht' is een
geslaagd festijn geworden. Een uur na het
begin was de grote zaal van het vereni-
gingsgebouw geheel met enthousiaste tee-
ners gevuld en kon er werkelijk niemand
meer bij.

Het programma bestond uit het optreden
van de heemsteedse rockgroep 'Caught Red
Hands' en de zandvoortse beatgroep 'Living
Island', een modeshow van zomerkleding
voor meisjes, de verkiezing van de zand-
voortse 'miss hot-pant', een disc-jockey
wedstrijd en de verloting van een bromfiets.
Deze laatste was ter beschikking gesteld
door de firma A. J. Versteege. De opbrengst
van de verloting kwam ten goede aan de
revalidatiestichting 'Nieuw Unicum' en het
kinderhuis 'Groot Kijkduin'. Na de uitslag
van de verloting van de bromfiets — ge-
wonnen door een meisje uit Amsterdam —
kon Boud van Doorn aan de vertegenwoor-
digers van 'Nieuw Unicum' en 'Groot Kijk-
duin' ieder een bedrag van f 500 overhan-
digen.
Aan de disc-jockey wedstrijd waren diverse
prijzen verbonden, beschikbaar gesteld door
Radio Peeters en een amsterdamse uitgever
van popbladen. De wedstrijd werd gewon-
nen door Jan Bloem, de tweede t.e.m. de
vijfde plaats waren respektievelijk voor
Jaap Molenaar, Hans Paap, Rob Kuyl en
Karel Klauskens. De avond werd bijgewoond
door een groot aantal verpleegden van de
stichting 'Nieuw Unicum' en hun begelei-
ders(sters).
Het ligt in de bedoeling van de organisato-
ren op een nader te bepalen datum in de
maand juli op een terrein in Zandvoort een
groot popfeest te organiseren en voor deze
manifestatie een bekende beatgroep uit te
nodigen.



dekking tegen risico's
hoort in vakantiepakket
De voorbereiding voor een vakantieverblijf
in het buitenland omvat meer dan de keu-
ze van het reisdoel, het uitstippelen van de
vakantieroute en het pakken van de koffers.
Véél meer. Bij de toebereidselen dient de
adspirant-vakantieganger rekening te hou-
den met onvoorziene situaties tijdens zijn
reis en in het vakantie-oord.

Daarom geldt voor iedereen — verplicht of
vrijwillig verzekerd — dat het zeer verstan-
dig is een reis- en ongevallenverzekering te
sluiten. Voor betrekkelijk weinig geld —
nog geen gulden per perspon per dag —
kunt u een verzekering sluiten, die behoor-
lijke uitkeringen garandeert bij ongeval, in-
validiteit, transport naar huis, verlies of
diefstal van bagage en geld, enz. Verder
verdient het aanbeveling tegelijkertijd een
annuleringsverzekering te sluiten. Ook weer
voor een betrekkelijk luttel bedrag verschaft
u zich dan de zekerheid, dat wanneer door
ziekte of overlijden in de naaste familie-
kring uw vakantie geen doorgang zou kun-
nen vinden, de reeds betaalde reissom of
de huur van zomerhuis of appartement ge-
heel of gedeeltelijk wordt gerestitueerd.
Wie particulier tegen ziektekosten is verze-
kerd, heeft doorgaans in heel Europa de-
zelfde rechten als in Nederland. Maar bui-
ten Europa is aan het verzekerde bedrag
vaak een plafond van enkele duizenden gul-
dens gesteld. Deze kategorie verzekerden
doet er verstandig aan een aanvullende ver-
zekering te sluiten als zij buiten Europa met
vakantie gaat.

Engeland
In Engeland kan men in noodgevallen meest-
al een beroep doen op de diensten van de
Nationale Gezondheidsdienst. De verplicht
verzekerden moeten overigens wel besef-
fen, dat hun rechten bijna nergens zo om-
yangrijk zijn als in Nederland. En dat houdt
in, dat er nog wel eens wat zal moeten
worden bijbetaald.

Ziektewet
Dan nog enkele richtlijnen voor diegenen,
die 'in de ziektewet lopen'. Als regel kun-
nen zij in eigen land zonder bezwaar met
vakantie gaan, mits zij de bedrijfsvereni-
ging van te voren hun vakantie-adres opge-
ven. Voor vakantie in het buitenland is wél
toestemming van de bedrijfsvereniging no-
dig. Is deze van oordeel, dat zo'n vakantie
niet bijdraagt tot het herstel van de betrok-
kene, dan zal er geen toestemming worden
verleend.

Als iemand gezond op reis gaat, maar in
het buitenland ziek wordt, doet hij er goed

Autorijschool
BERT HOOGENDJJK
Acht jaar ervaring als rij-instrukteur.
Er wordt les gegeven in een nieuwe
Datsun 1200.
De lesprijs is ƒ 12,50 per uur.

Aanmeldingsadressen:
Van Lennepweg 20/2; Tollensstr. 35,
tel. 2134; K. v.d. Manderstraat 91,
Haarlem. Tel. 023-325713.

BEDRAG VOOR KUSTBRIGADE
Het eind vorige week in de Juttersbar op
de camping 'De Zeereep' gehouden klaver-
jastoernooi ten bate van de kas van de
Zandvoortse Reddingsbrigade heeft ƒ 340
opgeleverd.

FAMILIEBERICHTEN

tnplaats van kaarten
V e r l o o f d :

YVONNE SANDERS
en
PETER LOOISE

27 juni 1971
Sterhuis, Nieuwe Gracht 100, Haarlem
Cederstraat 15, Haarlem

aan dit onmiddellijk aan z'n werkgever of
de bedrijfsvereniging te laten weten, opdat
zijn vakantie dan kan worden opgeschort.
Tenslotte: de werkloze, die helaas wél veel
vrije tijd heeft maar die in principe niet
met vakantie kan gaan, omdat het arbeids-
bureau hem dan met of moeilijk kan berei-
ken. Toch wil een bedrijfsvereniging nog
wel eens toestemming geven, mits men
over zijn vakantieplannen eerst even komt
praten.
Laatste tip: wie over sociale verzekering en
vakantie nog meer wil weten kan daarvoor
bij elk ANWB-kantoor een folder krijgen,
die is uitgegeven door het Voorlichtingscen-
trum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein 1
in Amsterdam.

In onderstaande partij wint Wit met een
nieuwe zet in een bekende positie van het
Spaans een pion, maar hij incasseert deze
wat haastig en moet dan nog een pionoffer
van Zwart aksepteren. Daarna neemt Zwart
zijn kansen op sublieme wijze waar. Als
treffende bijzonderheid zij nog vermeld, dat
de witspeler een grootmeester is en de
zwartspeler een mij volkomen onbekende
schaker.

LIBERZON—OBUCHOVSKY, Moskou 1971
I. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. Lfl-
b5, a7-a6, 4. Lb5-a4, Pg8-f6, 5. 0-0, Lf8-e7,
6. Tfl-el. b7-b5, 7. La4-b3, 0-0, 8. a2-a4,
Lc8-b7, 9. d2-d3, d7-d6, 10. Pb1-c3, b5-b4,
II. Pc3-e2, Pc6-a5, 12. Lb3-a2, b4-b3!?
(De bedoeling van deze zet is om Wit na
13. cb3:, c5 en 14. ...Pc6 in te snoeren;
Wit kan echter door 14. b4! zijn loper op
a2 weer tot leven roepen. Maar grootmees-
ter Liberzon komt met een nieuwe zet) 13.
Lc1-d2l, b3xa2, 14. Ld2xa5. Pf6-h5, 15.
Pe2-g3, Ph5-f4 (Zie diagram)

».-« „ ijg

16. Ta1xa2? (Blijkt te voorbarig. Na de
partij heeft men 16. Pf5 aanbevolen, kenne-
lijk om snel met g3 het zwarte paard op
f4 te verdrijven. De Mijn was dan gesloten
gebleven ook) 16. ...f7-f5! (Deze bepaald
niet voor de hand liggende zet is zeer
sterk!) 17. Pg3xf5 (M'n bron geeft niet
aan, wat op 17. ef5: gevolgd zou zijn; m.i.
17. ...g6 en op 18. fg6:? inslaan op g2:
18. ...Pg2:l, etc.) 17. ...Dd8-d7, 18. Pf5 x
e7+ (Schachmatnaja Moskwa, waarin ik de
partij aantrof, geeft aan, dat op 18. Ld2
gevolgd zou zijn 18. ...Tf5:l, 19. ef5:, Pg2:!,
20. Kg2:, Df5:. Inderdaad ziet dit er zeer
sterk uit!) 18. ...Dd7xe7, 19. Ta2-a1, Lb7-
c8, 20. Te1-e3, Lc8-g4, 21. Dd1-d2 (Dwingt
Zwart tot een voor hem gunstige afwikke-
ling, maar betere zetten waren waarschijn-
lijk met voorhanden; Zwart dreigde gewoon
langs de Mijn te verdubbelen) 21. ...Pf4-
h3+, 22. Kg1-f1, Lg4xf3, 23. Te3xf3, Tf8
x f3 , 24. g2xf3. Ta8-f8, 25. Dd2-e3, Ph3-
g5, 26. Kf1-e2, Pg5xf3, 27. De3 x f3 (Re-
latief het beste, maar in het nu volgende
eindspel, dat in de verkorte notatie wordt
weergegeven, toont de zwarte dame zich
superieur aan de witte toren en loper) 27.
...Tf8xf3, 28. Kf3:, c5, 29. b4, cb4:, 30.
Lb4:, Dh4, 31. Kg2, Dg4+, 32. Kf1- d5. 33.
Tel, d4, 34. Ld6, De6, 35. Lb8, De8, 36.
Ld6, Da4:, 37. Tel, Db5, 38. f4. Db2, 39.
Tel, Dc2:, 40. Le5:, Dd3:+, 41. Kf2, Dc4,
42. Tgl, Dc2+, 43. Kf3, Dd3+, 44. Kf2,
De3+ en Wit gaf op.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

BRILJANT
TEGEN 6ROOTHANDELSPRIJZEN
„Prlncesse" model, zeer mooi model met top-kwaliteit
briljant, bizondere prijs (ring) 695,—
14 kar. gouden rijring met 5 grote witte briljanten,
afzonderlijk naast elkaar gezet 395,—
één steens briljanten ring (2.14 karaat),
uitzonderlijk mooie vurige zuivere steen 2750,—
Witgouden ring, vierkant model, met in midden echte
smaragd en rondom 12 witte briljanten 795,—
14 kar. gouden ring, rond model, met in midden sma-
ragd en briljanten (8 stuks) rondom 225,—
Witgouden oorknoppen, rozetten, met in elke rozet
9 grote vurige briljanten 1050,—
OCCASIONS: 14 kar. brede zware stijve gouden arm-
band (ant. mod.) met diam. stukje bovenop 850,—
Antiek roodgouden damesrlng met 3 dlamantjes 109,50
Apart mod. diamanten rozetring m. 9 diamantjes 295,—
Diamanten oorknoppen (rozetten) met in elke rozet
10 diamanten 350,—
ZILVER: 2 prachtige zware zilveren zuilkandelaars,

per paar 600,—
Kristallen vaas op zilveren voet 31,—
Zwaar zilveren handgemaakt Djokja servies,
kompleet met blad J195,—
Grote sortering zilveren speelgoed-zilver, v.a. 27,50

Wij willen en /of kopen, tevens alles In op gebied van
kristal, netzllver, zilveren munten, gouden munten, oude
gouden- en zilveren sieraden, hele Inboedels, zilveren
broodmanden, grote briljanten of diamanten, oud goud
en zilver, en geven beslist de hoogste waarde. Ook aan
huis te ontbieden.

FA. VAN RAVENSTEflN
Alleen Ridderstraat 5 (bij de Kruisweg), tel. 320274.

Te k o o p :

ARTISTIEK LANDHUIS
Prijs slechts ƒ 68.500,—.

Kostverlorenstraat 113, telefoon 4479.

adverteren
doet verkopen

Belangrijk?
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken !
H. A. S P I E R I E U S . Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

EURO-CLUB BAR DANCING
Petit Restaurant

DR. C. A. GERKESTRAAT 20 - ZANDVOORT

v r a a g t - zelfstandig werkende KOK

2 WERKSTERS

2 SPOELSTERS
Inl. schriftelijk of telefonisch 02507-.4781.

Restaurant „LA R E I N E "
KERKSTRAAT 15, TEL. 2253, vraagt voor direkt:

VROUWELIJKE HULP

voor 3 ochtenden per week, van 7.00-10.00 uur of
van 8.30-12.00 uur. ƒ4,— per uur.

UNOraOENTESOEP baal ZOUTEPINDA'S
metveel lekkere verse groenten!
neemnueenpaarblikken extra l

lekker knabbelen bijdeborrel,
opreisenzjDeelmaaruit!

4 borden j»
{HT POND

MARIEOFPÖÏÏBEURRE
Diezijnaltijdknappendvers!

In rollen van ca.175 gram flllfSREINIGÏBSPERCIEBOONTJES
van dielange dunne.diezolekkersmaken,

U1ÏR
blik

van de week daarhoeftlldevloernietvoorstukte zagen.
Maakt glanzend schoon!

Hflt
IITER

m alle filialen van
DIRKVAN DEN BROEK

en JAC. HERMANS
3 pakken

VOOR
l dat is nog geen 30 centper rol!

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in dlv. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
/ 595,-; of 1 x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Te koop: Renault Gordini,
b.j. '63, prijs ƒ350,-.
Telefoon 2120.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Aangeb.: benedenhuis. 1 gr.
kamer, 2 slp.k., keuk., gr.
plaats in centr. A'dam.
Gevr.: kl. of gr. huis in
Zandv. Br. ond. nr. 4502 bu-
reau Zandv. Crt.

Te koop: Luxaflex, geschikt
voor huizen in de Celsius-
straat en een versterker +
luidspr. kast voor elektr. gi-
taar. Te bevr.: Celsiusstraat
16, 's avonds na 8 uur, tel.
3327.

Vakantiehulp, 16 jaar, b.z.a.
voor winkel. Br. ond. nr.
4501 bur. Zandv. Crt.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

U kunt het

tochgniet \

van deldaken

afschreeuwen!
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten Bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h oertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

^

dit jaar geen opvangcentrum
voor jeugdtoeristen in zandvoort
Dit seizoen krijgt Zandvoort geen sleep-ln
voor openluchtslapers.
Woensdagavond heeft da zandvoortse ge-
meenteraad het voorstel Van der Moolen
(pvda) om een opvangcentrum voor jeugd-
toeristen op een centrale plaats In do ge-
meente te vestigen, verworpen.
Ook een verschuiving van de standplaats
van de sleep-ln van hot speelterretn van de
Hannle Schaftschool naar de braakliggende
grond aan de Lijsterstraat — toekomstige
bouwplaats voor een bejaardenhuls. —
mocht niet baten. Met negen stemmen tegen
en zeven voor werd het projekt, een half
uur nadat voorzitter Nawijn het voorstel
Van der Moolen als enig agendapunt aan
de orde had gesteld, onder tafel gewerkt.
Van zijn eigen fraktle kreeg de indiener van
het voorstel alleen de steun van de heer
Aukema, De over een half jaar aftredende
wethouder Kerkman en de heer Zoet ver-
klaarden zich tegen het voorstel van hun
partij- en fraktiegenoot.
Het door het kollege voorgestelde plan
kreeg vrijwel geen voet aan de grond en
werd met slechts vier stemmen voor afge-
wezen.

Over het opvangcentrum voor jeugdtoeris-
ten heeft de gemeenteraad in twee maan-
den drie keer vergaderd. Op 11 mei j.l.
werd het door Logos Zandvoort en Release
Haarlem ontwikkelde opvangcentrum door
de raad in handen gesteld van de kpmmis-
sie van sociale zaken om de mogelijkheid
van een dergelijk centrum te bestuderen.
In de raadsvergadering van 23 juni j.l. kwa-
men b en w met een plan op tafel om twee
tenten voor minderjarigen onder de 21 jaar
— één voor jongens en één voor meisjes
— te plaatsen op de camping 'De Zeereep'.
De leiding van dit opvangcentrum werd op-
gedragen aan de kampbeheerder en de kon-
trole op eventueel druggebruik aan de po-
litie.
Dit plan, waarvan Logos en Release zich in
een brief aan de raadsleden volledig distan-
cieerden omdat het geheel afweek van het-
geen in de kommissie van sociale zaken
was besloten, kwam niet in stemming. Wel
werd er, na een uitvoerige gedachtenwisse-
ling, gestemd over het door de socialist
Van der Moolen ingediende voorstel om de
tenten te plaatsen op het speelterrein van
de Hannie Schaftschool, de leeftijdslimiet
voor minderjarigen te laten vervallen en een
sociale begeleidingskommissie in te stellen.
Nadat de stemmen staakten over dit voor-
stel (8-8), de pvda-er Zoet was niet aan-
wezig, werd het voorstel aangehouden tot
de vergadering van 4 augustus a.s.
Op verzoek van de socialisten Aukema en
Van der Moolen en Wijnbeek (d'66) werd
het voorstel Van der Moolen woensdag-
avond opnieuw aan de orde gesteld. Ook
deze vergadering was niet voltallig. De hr.
Zoet was nu wel, maar de heer Ter Veer
niet aanwezig. Burgemeester Nawijn deelde
na de opening van de bijeenkomst mee dat
laatstgenoemde wegens vakantie verhinderd
was de zitting bij te wonen.

De vvd-er JOUSTRA, die in de vergadering
van 23 juni meedeelde een van zijn fraktie

'afwijkend standpunt in te nemen t.a.v. een
opvangcentrum maar niettemin tegen een
sleep-in stemde, gaf een uitvoerig verslag
van een door hem en de heer Kok (azb)
op eigen initiatief gehouden 'werkbezoek'

FUSIE VOLLEYBALLERS
OSS EN SPORTING CLUB
EEN FEIT
De reeds enkele maanden op handen zijnde
fusie tussen de volleybalafdelingen van de
sportvereniging 'Oefening Staalt Spieren'
en 'Sporting Club Zandvoort' is een feit.
Tijdens een buitengewone ledenvergadering
van OSS afgelopen woensdag in het Ge-
meenschapshuis werd het fusievoorstel van
het OSS-bestuur door de leden aanvaard.
Het dagelijks bestuur van de nieuwe ver-
eniging, die de naam krijgt 'Sporting-OSS'
werd als volgt samengesteld: R. Groos
(voorzitter), P. Kessel (sekretaris) en A.
Paap (penningmeester). OSS-voorzitter
Brink sprak de wens uit dat men er in zou
slagen niet alleen bij de dames maar ook
bij de heren met 'top-teams' aan de kompe-
titie deel te nemen, De training van de vol-
leyballers van 'Sporting-OSS' begint na het
zomerseizoen in de gymzaal van de Wint
Gertenbachschool aan de Zandvoortselaan.

JOUSTRA (vvd) maakte reisje met recher-
cheur langs amsterdamse jeugdhotels.

aan enkele hoofdstedelijke jeugdhotels.
Spreker rapporteerde de raad dat er ge-
mengd werd geslapen, dat men samen on-
der de douche ging, dat het gebruik van
soft drugs wel maar het gebruik van hard
drugs niet werd getolereerd, dat de slapers
van voedsel werden voorzien, dat sociale
begeleiding aanwezig was, dat ouders geen
kontrole konden uitoefenen pp een eventueel
verblijf van hun minderjarig kroost in de
jeugdhotels en dat hij bij zijn oospronkelijk
standpunt bleef: 'dat het niet op de weg
van de gemeente ligt om een opvangcen-
trum voor jeugdtoeristen te scheppen'. Aan
het slot van zijn betoog dankte hij de am-
sterdamse rechercheur die de heer Kok en
hem langs de sleep-ins had begeleid.
(Iemand op de publieke tribune fluisterde:
dit raadslid was alleen maar doodnieuws-
gierig naar gemengd slapen, samen douchen
en het roken van een sticky').
De heer VAN AS (kvp) had ook een uit-
stapje gemaakt, zij het van geheel andere
aard. Spreker had enkele uren tevoren de
vergadering van de haarlemse gemeenteraad
bijgewoond, waar een plan voor het stich-
ten van een jeugdhotel was behandeld en
goedgekeurd.
Het raadslid stelde zich nogmaals achter
het voorstel Van der Moolen en hij vroeg
zich af waarom wethouder Van der Mije
zich niet achter dit plan schaarde. Het
komt toch dicht in de buurt van hetgeen in
de kommissie van sociale zaken, waarvan
de heer Van der Mije voorzitter is, was be-
sloten?
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) vond dat- er
ook nu weer veel te veel over dit onderwerp
werd gepraat en wilde liefst direkt tot stem-
ming overgaan. Later nam zij nog eens het
woord en sprak over de openluchtslapers
als: 'een troep die maar naar Haarlem of
Amsterdam moet gaan'. In haar ogen waar-
schijnlijk steden als Sodom en Gomorra.
Wethouder VAN DER MIJE (chu) beaamde
dat het voorstel Van der Moolen de visie
van de kommissie van sociale zaken dicht
benaderde. Maar hij kon het voorstel toch
niet ondersteunen, gezien de korte tijd van
voorbereiding en de forse overschrijding
van het voor het opvangcentrum voorgestel-
de krediet: van ruim ƒ 5000 tot ƒ 10.000.
Dit laten de gemeentefinancièn eenvoudig
niet toe.
'Nadat wij van 'De Branding' zijn wegge-
jaagd (voorstel kommissie van sociale za-
ken voor het vestigen van een opvangcen-
trum • red.) zie ik het voor dit jaar niet
meer', aldus de wethouder. Wij zullen voor
de zomer van het volgend jaar tijdig met
plannen voor een sleep-in bij de raad moe-
ten komen die wel haalbaar zijn, zei de
heer Van der Mije.
Voorzitter NAWIJN vond dat het voorstel
Van der Moolen nu wel van alle kanten was
belicht maar hij kon toch niet nalaten 'er
nog iets van te zeggen'. B en w houden
vast aan het standpunt dat jongeren die
zonder voldoende geldmiddelen een vakan-
tie in Zandvoort doorbrengen, 'hier niet op
kosten van de gemeenschap kunnen verblij-
ven'. Waar het minderjarige toeristen be-
treft heeft het kollege echter overwogen of
het nog iets kon doen. B en w hebben de
raad voorgesteld twee tenten te plaatsen
voor minderjarigen op de camping 'De Zee-
reep' onder toezicht van de kampbeheerder
en de politie. Aan een begeleidingskommis-
sie heeft het kollege geen enkele behoefte,
zolang een dergelijke kommissie niet de ver-
antwoording wil nemen voor het verblijf van
de minderjarige toeristen. Dat men in Am-
sterdam minderjarigen aan het toezicht van
de ouders probeert te onttrekken, noemde
de heer Nawijn 'een kwalijke zaak'.
Hierna bracht hij het voorstel Van der Moa-
len — twee tenten op een terrein aan de
Lijsterstraat, geen leeftijdslimiet voor jonge-
ren en het instellen van een sociale bege-
leidingskommissie — in stemming. Tegen
stemden mevr. Hugenholtz en de heren At-
tema, Joustra en Rudenko (vvd), Pas
(btv), Keur (arp), v.d. Mije (chu), Kerk-
man en Zoet (pvda).
Voor waren: Janssens en Flieringa (inspr.
nu), Wijnbeek (d'66), Van As (kvp), Kok
(azb), Aukema en v.d. Moolen (pvda).

Het doek over de sleep-in affaire — een
tragi-komisch spel in drie delen — viel pas

Ook geen opvangcentrum voor jeugd-
toeristen op bouwterrein bejaarden-
huls aan de Lijsterstraat.

definitief nadat de afgevaardigden zich had-
den uitgesproken over het voorstel van b
en w: twee tenten voor jeugdtoeristen onder
de 21 jaar op 'De Zeereep', leiding kamp-
beheerder en toezicht van politie op drug-
gebruik. Het kollege-voorstel kreeg slechts
vier stemmen. Ook wethouder Van der Mije,
die zich reeds eerder van dit plan had ge-
distancieerd, stemde tegen.
Aan de stemming ging nog een korte dis-
kussie vooraf.
Mevr. HUGENHOLTZ verklaarde zich ook
vierkant tegen het voorstel van het kollege
tenten te plaatsen cf 'De Zeereep'. 'Bent
u wel op de hoogte van de protesten van
de zijde van de vaste kampbewoners, me-
neer de voorzitter? Nou, ik verzeker u,
dat zijn er nogal wat'. Zij kon nu al voor-
spellen-dat het 'een bende zal worden'.
De socialist AUKEMA maakte ernstig be-
zwaar tegen de denigrerende wijze waarop
de freule sprak over de jeugdtoeristen en
burgemeester Nawijn haastte zich te ver-
klaren 'dat dit zeker niet de mening van
het kollege was'.
Mevr. HUGENHOLTZ wilde zeggen dat zij
niet alle jeugdtoeristen rangschikte onder
'troep'. Er zijn zeker goedwillenden onder
die zich aan de regels onderwerpen. Maar
zij bleef bij haar standpunt dat een deel
van de jongeren 'een voudig lak aan de re-
gels heeft en er een bende van maakt'.
De heer VAN AS zei eveneens zijn stem
aan het voorstel te zullen onthouden, maar
op geheel andere gronden dan de vorige
spreekster.
De heer KOK zag er evenmin iets in. Er
moet volgend jaar een plan komen dat vol-
doet aan de behoefte van de openluchtsla-
pers. De heer WIJNBEEK sloot zich hierbij
aan, maar was van oordeel dat wij hiermee
niet tot volgend jaar moeten wachten.
Ook de heer VAN DER MOOLEN zag wei-
nig heil in de opzet van b en w. Hij zou
echter voor het voorstel stemmen, 'om ten-
slotte nog iets voor de jeugdtoeristen te
doen'.
Voorzitter NAWIJN zag wel in dat het plan
van b en w geen schijn van kans maakte
bij de stemming, maar hij wilde nog een
laatste poging doen de raadsleden voor het
projekt op 'De Zeereep' te winnen. Het slot
van zijn pleidooi voor het opvangcentrum
voor openluchtslapers mag hier zeker niet
onvermeld blijven.
'Jongeren, die door de politie op de open-
bare weg worden aangetroffen, krijgen een
verwijsbriefje voor overnachting in een der
tenten. De ouders worden daarna verzocht
hun kinderen op te halen'.
Uit de reakties van de volgepakte publieke
tribune bleek dat men een geheel andere
voorstelling had van een opvangcentrum dan
de uit Olst (Overijssel) afkomstige magi-
straat.
Het voorstel van b en w werd hierna door
de raad verworpen. Alleen de wethouders
Rudenko (vvd) en Kerkman en de raadsle-
den Zoet en Van der Moolen (pvda) stel-
den zich achter het projekt van het kollege.
De heer Van der Mije deed nogmaals de
toezegging bijtijds met nieuwe voorstellen
voor een sleep-in bij de raad te komen.
Voorzitter NAWIJN: 'Ja, maar dan moet
ook de behoefte aan een opvangcentrum
worden aangetoond'.'
Voor hem is een sleep-in een boze droom.

vakantiegolf
begint
dit weekend
De eerste grote golf vakatlegagers. spoelt
de komende dagen over Europa. In de duit-
se deelstaat Noordrijn-Westfalen (het
dichtst bevolkte deel van Duitsland) zijn
de schoolkinderen vandaag met vakantie ge-
stuurd.
Verwacht wordt dat de bewoners van deze
deelstaat IR drommen tegelijk over de va-
derlandse wegen naar het westen komen
schuiven.

Het Nationaal Bureau voor Toerisme rekent
voor dat er per jaar een half tot één mil-
joen Duitsers hun vakantie aan de neder-
landse kust komen doorbrengen. De helft
daarvan komt uit Noordrijn-Westfalen. Uit-
gegaan van een gemiddelde gezinssterkte
van 3,5 personen zouden er de komende
dagen zo'n half miljoen Duitsers onze lands-
grenzen overspoelen.

De duitse toeristenbond ADAC gaat er van
uit dat de meeste van deze vakantiegan-
gers pas op of rond het komende weekeinde
op pad gaan. Reken daarbij dan nog de
duizenden Nederlanders uit het zuiden van
het land die op het ogenblik (na de kol-
lektieve bedrijfssluiting die op 26 juni in-
ging) van hun vakantie genieten en het is
duidelijk dat toeristisch Nederland zijn eer-
ste topweekeinde tegemoet gaat. Bovendien
moet daar nog even bij vermeld worden dat
ook de belgische scholen vandaag sluiten.
Ook de Belgen zullen het komende week-
einde op pad gaan.

Als deze omvangrijke kategorie vakantie-
gangers nog maar net op zijn bestemmings-
plaats is neergestreken maken drie andere
aanzienlijke groepen Nederlanders zich op
om er op uit te trekken: de bouwvakkers,
de werknemers in de tekstielindustrie en de
werknemers van de kollektief sluitende be-
drijven in Noord- en Oost-Nederland. Hun
exodus wordt op 10 en 11 juli verwacht.
Bovendien komen de Zuid-Nederlanders
rond die data weer thuis. In Duitsland gaat
Berlijn, in verband met de schoolsluiting,
op dat weekeinde met vakantie.

Na de 10e en de 11e juli blijft het voorlo-
pig zo'n veertien dagen 'rustig'. De derde,
en wat Nederland betreft laatste, massale
uittocht komt op 24 juli. West-Nederland
(kollektieve bedrijfssluiting), Gelderland en
de metaalindustrie met 440 duizend werk-
nemers trekken er dat weekeinde op uit.
Bovendien keren de bouwvakkers, de teks-
tielwerknemers en de Oost- en Noord-Ne-
derlanders dan huiswaarts. In Duitsland
gaat Bremen, Saarland en Beieren rond die
tijd met vakantie.

De belangrijkste verkeersaders, die deze di-
verse golven toeristen in Europa (de Duit-
sers zijn nog steeds het reislustigste volk
van dit werelddeel) moeten opvangen lig-
gen in Duitsland en Frankrijk. In die landen
komen de toeristenstromen samen om dan
verder naar het zuiden uit te waaieren naar
diverse vakantielanden. Met name het duit-
se wegennet fungeert in de komende we-
ken als distributieschijf van vakantievierend

zandvoorts badboek
Beste mensen, 't is eigenlijk nog lang geen
zomer, ofschoon de kalender al een poosje
geleden de langste dag aanwees.
Nee, het weer wil niet op gang komen en
je kunt 't ook aan de mensen op 't strand
merken. Ze hebben niet echt vakantie-ple-
zier. Ze zijn er, omdat ze nu eenmaal in
Zandvoort zijn, maar daar houdt 't dan ook
mee op.
Nou was 't wel stralend weer, zondag j.l.,
maar die verdraaide wind, die pal uit het
zuid-westen kwam, bedierf heel wat strand-
pret. 't Was maar op enkele plaatsen bin-
nen het zonneterras wat aangenaam, voor
de rest was het één grote zandverstuiving.
Jans bleef er lakoniek onder. Van die krijg
je nooit goed hoogte! Zondagmiddag — ter-
wijl de zon z'n best deed de harde zee-
wind wat te verzachten — stond ze 't hoog-
ste lied te zingen. Ze had al een tweede
maal koffie in haar machien gedaan, want
met dit soort weer is de aanloop in de
tent ekstra groot.
'Wat sta je daar nou te zingen, mens?!',
zei ik tegen haar. 'Zo'n lolletje is 't heus
niet aan het strand, overal zit zand, tot in
m'n oren toe!'
Ze glimlachte als een wijsgeer en zei ge-
heimzinnig: 'Moet jij eens opletten, jongen,
wat een pracht van een maand juli we krij-
gen. Ik voel 't aan m'n botten, ik ben op-
eens m'n voorjaarsmoeheid kwijt'.
Dié is gek, dacht ik, maar achteraf begin
ik toch wat voor haar theorie te voelen.
Een mooie maand juli zou veel goed maken
en 't zit er best in.
't Is vandaag woensdag en na de regenbui

Radio Peeters nv
heeft weer unieke aanbiedin-
gen, b.v. KTV's, portables, pla-
ten, recorders, enz.
Lees onze advertentie op pagi-
na 3!

en autorijdend Nederland.

WATERSTANDEN
H. W. L.W.

3 juli 11.03 6.01
4 juli 12.06 6.20
5 juli 0.30 6.58
6 juli 1.20 7.48
7 juli 2.04 8.32
8 ju l i 2.55 9.20

H.W.
23.33

— . —13.02
13.53
14.38
15.20

L.W.
17.30
18.34
19.30
20.20
21.06
21.48

van vannacht, is er sprake van een duide-
lijke weersverbetering. De barometer gaat
vooruit en morgen is 't 1 julil
Ik hoop volgende week wat prettiger din-
gen over de zomer te kunnen schrijven,
't Is begrijpelijk dat de gasten nu meer
dan anders hun vertier zoeken in het dorp.
Maar, m'n lieve mensen, wat wordt daar
een rommel gemaakt! Je schrikt je dood
als je eens een vroege ochtendwandeling
door het centrum maakt. Ik begrijp sommi-
ge mensen helemaal niet. Waarom nou al
het afval en verpakking van etenswaren op
straat gedeponeerd? Overal staan papier-
bakken en -manden.
't Is werkelijk een diep-treurige aanblik, als
je — vooral op de zondagmorgen — van
boven aan de Kerkstraat, via het Kerkplein
naar de Haltestraat kuiert. Die hoogge-
roemde Hollandse zindelijkheid is ook maar
een wassen neus! Maar ja, ik heb zo de
indruk dat Holland hier niet alleen in het
spel is.
Inmiddels zie ik toch heel wat bruingebran-
de mensen en mensjes aan m'n strand. Ik
begin heus te geloven dat de zomer er wel
iets aan gedaan heeft!
Een leuk bericht om te eindigen: Sedert
woensdagavond schijnen we een nieuwe re-
gering te hebben. Zestien eksellenties en
geen één vrouw er bij. De Dolle Mina's zul-
len wel ziedend zijn.
Tot volgende week en zet u schrap,
want het gaat er spannen! Mocht ik onge-
lijk krijgen, dan zal ik in m'n Badboek Van
komende vrijdag openlijk m'n verontschul-
diging aanbieden! STOELEMAN

voor
FIETSEN
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kwaliteit oppervlaktewater
nog altijd niet aanvaardbaar
De kwaliteit van het oppervlaktewater Is
weer eens in opspraak. Een nieuw element
in de verontreiniging van het water was de
geringe regenval gedurende de lentemaan-
den. Tengevolge van de droogte daalde de
waterstand in de grote rivieren, vooral de
Rijn. Het water stroomde langzaam, het
zoutgehalte steeg en het zuurstofgehalte
daalde. De vervulling bereikte een "hoogte-
punt In het weekeinde van 12-14 juni j.l.

Sindsdien is de situatie weer verbeterd
maar de kwaliteit van het oppervlaktewater
is nog altijd niet aanvaardbaar en blijft het
uitkijken geblazen. Volgens de jongste me-
dedelmgen van het Rijks Instituut voor de
Zuivering van Afvalwater (RIZA) is het zee-
water rond de Waddeneilanden nog het
minst verontreinigd en bijna ideaal te noe-
men. Langs de kust ten noorden van Noord-
Holland valt het ook nog wel mee.
Vorig jaar wijdde de Consumentengids een
publikatie aan de verontreiniging van binnen-
en buitenwateren. Recente onderzoekingen
hebben aangetoond dat in de toen geschet-
ste grote lijnen nauwelijks verandering is
gekomen.
Wat Nederland betreft baseerde het onder-
zoek zich op 2342 watermonsters, die op
347 plaatsen in ons land waren genomen
in de periode van februari tot oktober van
het vorig jaar. De globale konklusie luidde
toen: op veel plaatsen in Nederland is het
zwemwater — en daarmee is dan bedoeld
het vrije oppervlaktewater — sterk vervuild.
Op nog meer plaatsen is het schoon tot re-
delijk schoon. Langs de Noordzeekust van
Noord- en Zuidholland wordt het water
schoner naarmate men noordelijker komt.
Onder invloed van zomerse temperaturen
kan de mate van vervuiling toenemen.
Sommige meren zijn op enkele plaatsen
te sterk verontreinigd. Het zwemmen op be-
paalde plaatsen in de randmeren van de
Veluwe — o.a. ter hoogte van Horst en
Harderwijk — moet ontraden worden. Het
onderzoek van de Consumentenbond wees
verder uit, dat het zeewater voor onze kust
vooral bij Vlissingen en tussen Kijkduin en
Noordwijk ernstig verontreinigd was. Van
de grote rivieren, van de Utrechtse en over-
ijsselse Vecht, de Regge, Dinkel, Dommel,
de kanalen in de Veenkolonieën was,- al be-
kend, dat het water te vuil was om nog als
veilig zwemwater te kunnen worden be-
schouwd.
Watervervuiling kan uiteraard op verschil-
lende manieren worden vastgesteld. In de
eerste plaats is er de zintuigelijke waarne-
ming, waarbij uw oog en neus u kunnen
helpen. Water, dat er uitziet als een groene
soep of waarin dode vis drijft zijn een dui-
delijke aanwijzing, dat een 'verfrissende'
duik beter achterwege kan blijven.
Moeilijker wordt het bij de onzichtbare ver-
ontreiniging door bakterieên, waarbij de co-
li-bakterie vaak een belangrijke rol speelt.
Deze bakterie is altijd aanwezig in de darm-
flora van mens en dier. Is het gehalte aan
deze bakterie hoger dan 1 per millimeter
water, dan kan er al gesproken worden van
een vervuilingsbron. Verder dragen het af-
valwater van allerlei industrieën, chemische
bestrijdingsmiddelen en stookolie bij tot
niet zelden ontoelaatbare vervuiling van het
water.
In het buitenland is de situatie in het alge-
meen niet veel beter. ~""-
Voorzover het buitenlandse kusten betreft
kan worden gesteld, dat in België ter hoog-
te van Westende, Oostende, Knokke en
Kokszijde het zeewater een even sterke ma-
te van vervuiling vertoont als ter hoogte
van Scheveningen. De kust verder naar
Frankrijk volgend werd gekonstateerd, dat
zwemmen in zee bij Calais en Boulogne te
ontraden is. De hele normandische kust van
Le Havre tot Grandcamp-les-Bains wordt be-
spoeld door zeer sterk verontreinigd zeewa-
ter. De bretonse kust geeft — met enkele
uitzonderingen '- een ' aanzienlijk beter
beeld te zien. Nog weer beter wordt het to-
taalbeeld van de Atlantische kust vanaf
Nantes tot aan de spaanse grens.
Het water langs de Middellandse Zee-kust
vanaf de Spaanse grens tot aan Marseille
kan nu nog als aantrekkelijk zwemwater
worden aangemerkt. Evenals dit van de cor-
sicaanse kust met uitzondering van Ajaccio
kan worden gezegd. Maar vanaf Marseille
tot aan de italiaanse grens bij Grimaldi is
de vervuiling de afgelopen jaren toegeno-
men. Bij plaatsen als La Ciolat, Bandol, Le
Lavandou, St. Tropez is het nog goed zwem-
men, maar bij Fréjus, St. Raphaël, Cannes,
Nice en Monte Carlo heeft de vervuiling ai
ernstige afmetingen aangenomen. Vanaf
Monte Carlo tot aan de italiaanse grens

komt het zeewater er bij Roquebrune en
Menton nog uitstekend af.
Een utgesproken zeer sterke vervuiling van
het zeewater is de afgelopen jaren gekon-
stateerd voor de kust van Bari, Ravenna
en de strook tussen deze plaats en Triest.
Van een nederlandse vakantieganger, die
juist terugkeerde van een verblijf uit het ita-
liaanse Santa Margherita-Ligure op niet al
te grote afstand van Genua, kregen wij ook
al weinig bemoedigende verhalen te horen.
Al meer dan tien jaar brengt hij z'n vakan-
tie -in Santa Margherita-Ligure door. Wat
enkele jaren geleden nog niet of zelden
door hem was waargenomen moest hij nu
bij het zwemmen in de Méditerranée tot z'n
teleurstelling vaststellen. In tegenstelling tot
de ervaringen, die een andere vakantiegan-
ger de afgelopen, weken aan de Adriatische
Zee tussen Pescara en Cattolica had, nam
hij op het water bij tijd en wijle een groen-
blauwe oliefilm waar. En na het dobberen
op een luchtbed moesten teerafzettingen
met behulp van benzine worden verwijderd.
Méditerranée, zo blauw, zo blauw, zong
Toon Hermans jaren geleden. Die tekst is
nog wel te handhaven, maar helaas heeft
deze steeds meer betrekking op de olie, die
het water van de Middellandse Zee vervuilt.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach
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WEDVLUCHTEN
P.V. PLEINES
De postduivenvereniging nam zondag j.l.
deel aan twee wedvluchten. De zgn. Fond-
vlucht vanaf Chateauroux, afstand 635 km
en een wedvlucht vanaf St. Quentin, af-
stand 295 km, met het Vitessekampioen-
schap als inzet.
De uitslag van eerstgenoemde wedvlucht —
duiven gelost om 5.50 uur en aankomst van
eerste duif om 13.42.11 uur — luidt als
volgt:
P. Danneburg: 1, 6; J. Koper en Zn.: 2,
8, 9; Jb. Koper: 3, 4, 14; K. Driehuizen: 5,
16; C. van Egmond: 7, 13; W. Driehuizen:
10; G. Harteveld: 10, 12 en D. Molenaar:
15.

•
De resultaten van de wedvlucht vanaf St.
Quentin, duiven gelost om 6.40 uur en aan-
komst eerste duif om 9.51.7 uur, waren:
H. Lansdorp: 1, 9; P. Koper: 2; M. Buis:
3, 4; C. Visser: 5, 12; J. Swart: 6, 21; W.
Driehuizen: 7, 16; L. Bol: 8, 13, 14, 17;
P. Peters: 10; P. Danneburg: 11, 20, 22;
C. van Egmond: 15; Jb. Koper: 18 en R.
Driehuizen: 19.
Eindstand Vitesse kampioenschap:

1. L. Bol: 336 punten
2. P. Danneburg: 330 punten
3. W. Driehuizen: 314 punten
4. H. Lansdorp: 272 punten
5. C. van Egmond: 263 punten

Si maaltijd te MH

SLANK
MET

RADIO PEETERS nv
HALTESTRAAT 56 - TELEFOON 3618

ANDY WILLIAMS van 21,00 voor 10,00
2x HERB ALPERT van 21,00 voor 10,00
JOHNNY MATHIS ."::^.^ 10,00
JOHNNY CASH 10,00

H A R V E S T S W E E T I E S , o.a.

PINK FLOYD DEEP PURPLE 10,00
FLYING BURNITO BROTHERS 10,00
BYRDS van 21,00 voor 10,00
De nieuwste LP's van GRAHAM NASH, EMERSON LAKE
and PALMER.

FAMILIEBERICHTEN

PROGRAMMA JEUGDHUIS ACHTER HERVORMDE KERK aan Kerkplein (centrum).

ZATERDAG 3 JULI, 8-10 uur: Dansavond toegang vanaf 16 jaar. ƒ1,50.
ZONDAG 4 JULI, 10-11.30 uur: 4-8 jaar 8-12 jaar, 'Vrij! Heerlijk! Voor jou, voor

mij, voor iedereen!'
MAANDAG 5 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar Het dorp van Sadjo (in samenwerking met

de wereldwinkel). )*«•-- *.
3-5 uur: 8-12 jaar. Etalage speurtocht, (in samenwerking met de wereld-
winkel). - -TT..-

DINSDAG 6 JULI, 10-12 uur: Poppenkastpoppen maken. 4-8 jaar.
3-5 uur: Fietsvaardigheidseksamen. (fiets meenemen). 8-12 jaar.
7-9 uur: Ludieke oosterse 'thee-in', vanaf 16 jaar.

WOENSDAG 7 JULI, 10-12 uur: Lampionnen maken. 4-8 jaar.
3-5 uur: Instrumenten maken en songfestival. 8-12 jaar.
8 uur: Filmavond, 'Feest met Lisa'. v.a. 16 jaar. (deze voorstelling vindt plaats
in de filmzaal van 't Bowling-centrum, Burg. v. Fenemaplein).

DONDERDAG 8 JULI, 's morgens geen programma, behalve wanneer 't plenst van de
regen.
2 uur: Film in 'De Krocht', Grote Krocht. 'Palle gaat naar de maan'. 4-12 jaar
8.30 uur: Lampionoptocht, 4-12 jaar.

VRIJDAG 9 JULI, 10-12 uur: Bonte morgen. 4-8 jaar.
3-5 uur: Instuif met modeshow 8-12 jaar.

ZATERDAG 10 JULI, 8 uur: Dansavond, toegang ƒ 1,50, v.a. 16 jaar.

Toegangsprijs kinderprogramma's: ƒ 0,25; toegangsprijs kinderfilms: ƒ 0,50; toegangs-
prijs avondfilms: ƒ 1,50.
Bij het filmprogramma in 'De Krocht' worden 't middags ook nog lampions verkocht
voor de optocht 's avonds.
Verzoek aan de ouders: wilt u uw kinderen niet de beste kleren aantrekken. En wilt
u eraan meewerken, dat uw kinderen niet te lang van te voren bij het jeugdhuis zijn.
(5''minuten voor aanvang).

Wijzigingen voorbehouden

PROGRAMMA HERV. WIJKGEBOUW AAN DE LINNAEUSSTRAAT (noord).

ZONDAG 4 JULI, 10-12 uur: Poppenkastpoppen maken. 4-12 jaar.
MAANDAG 5 JULI, 11-3 uur: Indianendag. (brood meenemen).
DINSDAG 6 JULI, 10-12 uur: Kabouterfeest. 4-6 jaar.

2-4 uur: Circus. 7-12 jaar.
WOENSDAG 7 JULI, 10-12 uur: Vingerverven en zangspelletjes. 4-7 jaar.

2-4 uur: Film: 'Palle gaat naar de maan'. 4-12 jaar. Vertrek voor de film om
1.30 uur.
7 uur: Verklede lampionoptocht, 4-12 jaar.

DONDERDAG 8 JULI, 10-12 uur: Straattekenen. 4-7 jaar.
2-4 uur: Stokbrood bakken op het strand (ƒ0,50) 8-12 jaar.

VRIJDAG 9 JULI, 10-12 uur: Knutselmorgen 4-7 jaar.
2-4 uur: Levend ganzebord. 8-12 jaar

Toegangsprijs kinderprogramma's: ƒ 0,25; toegangsprijs kinderfilm: ƒ 0,50.
Verzoek aan de ouders: Wilt u uw kinderen niet de beste kleren aantrekken en wilt u
eraan meewerken, dat uw kinderen niet te lang van te voren bij het Wijkgebouw zijn.
(5 minuten voor aanvang).

Wijzigingen voorbehouden

geen hoofdrol
voor
folklore •a/

Zandvoort krijgt, althans dit jaar, geen op-
vangcentrum voor jeugdtoerlsten.
Dit is in eerste instantie doodjammer voor
de openluchtslapers, die op grond van de
jongste aanvulling van de Algemene Politie-
verordening in de nachtelijke uren van de
openbare weg, pleinen en portieken zullen
worden geweerd. Bijzonder sneu is het te-
vens voor de initiatiefnemers Logos en Re-
lease die vele uren en dagen hebben be-
steed aan de voorbereiding van de sleep-in.
Hun plan had een beter lot verdiend dan,
na te zijn gekortwiekt door de overigens
goedwillende huisvaders van de kommissie
van sociale zaken, definitief de mist in te
gaan. Toch ziet het er voor de nabije toe-
komst niet helemaal hopeloos uit. Wethou-
der Van der Mije deed woensdagavond de
duidelijke toezegging ruim voor het begin
van het volgend zomerseizoen met een plan
voor een opvangcentrum te komen.
Men kan er nu al van verzekerd zijn dat de
aanhang van de middeleeuwse folklore Jn
de gemeenteraad dan opnieuw stelling te-
gen het projekt zal nemen. De freule en
haar geestverwanten zullen ongetwijfeld 'de
troep waarvan men bij waarneming reeds
gegeten en gedronken heeft' te vuur en te
zwaard blijven bestrijden.
En ook burgemeester Nawijn — door een
bestuursgril van Olst overgewaaid naar
Zandvoort — zal het tot zijn dure plicht re-
kenen zijn thans reeds onsterfelijk gewor-
den 'verwijsbriefje' naar de opvangtenten
met hand en tand tegen de opdringende
progressie te verdedigen.
Laten we niet alleen hopen, maar er ook
voor zorgen dat het bij dit wapengekletter
blijft. Voor folklore in de politiek dient ze-
ker ruimte te worden gereserveerd, maar
deze mag niet opnieuw de kans krijgen een
hoofdrol te vervullen.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding •' - '•
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogebedrijf C. Waaning. NIEUW

ADRES: Sophiaweg 4.
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2J29

BURGERLIJKE STAND
25 juni 1971—1 juli 1971

Geboren: Hillie Maike Johanna Louise, d.v.
J. J. M. Visscher en H. Wit; Karin Elles,
d.v. S. A. de Dood en R. M. Jager.
Overleden: Jacob Cprnelis Teunis Hendri-
cus Vonk, oud 70 jaar, gehuwd met M.
Hoffmann.
Ondertrouwd: Arie Cornelis Koning en Ge-
rarda Jacoba ter Wolbeek; Johannes Jo-
sephus Lambertus Smit en Johanna Elisa-
beth van der Meer.
Gehuwd: Frits Gans en Aagtje Koper; Rob-
bert Wilhelmus Johannes Koehorst en Mar-
garetha Maria Datema; Wilhelmus Johan-
nes Beek en Yvonne Christine van Wouden-
berg; Robert Johan Koop en Anna Maria
Koper.
Geboren buiten de' gemeente: Giannino Fi-
iippo, z.v. G. A. Sammarro en I. Beekman;
Sascha Monique, d^v.-H. P. Noorthoorn van
der Kruyff en I. E. Hayje; Jeremy, z.v. D.
Fuller en G. M. Baldwin.
Overleden buiten de gemeente: Wicher Jan
Smit, oud 83 jaar, gehuwd geweest met
G. M. Gisius.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2x per week

• Dus aktueel

• Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg 1, telefoon 2135

Geheel onverwacht werd van ons
weggenomen, onze lieve moeder, be-
huwdmoeder en oma

NEELTJE MOLENAAR

weduwe van Jacob Keesman

op de leeftijd van 68 jaar.

Zandvoort: A. Koper-Keesman
C. Koper

Umuiden: A. Schot-Keesman
J. B. Schot

Zandvoort: C. A. A. Keesman
J. S. Keesman-Alkema
en kleinkinderen

Zandvoort, 1 juli 1971
Piet Leffertsstraat 10

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Bezoek
aldaar: vrijdag van 3-4 uur en van
7.30 uur tot 8 uur n.m. Zaterdag
van 3-4 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvm-
den dinsdag 6 juli a.s. te 2 uur n.m.
op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester der gemeente Zandvoort
geeft kennis, dat de bij besluit van Provin-
ciale Staten van Noord-Holland van 25 mei
'1970, nr. 71, vastgestelde herziening van
het streekplan voor Zuid-Kennemerland '70,
zoals die is vervat in een 'Beschrijving van
de meest gewenste ontwikkeling in hoofd-
lijnen' met bijbehorende kaarten en nota
van toelichting, met ingang van maandag
12 juli 1971 op de sekretarie der gemeente
voor een ieder ter inzage ligt.
Zandvoort, 25 juni 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 3 en zondag 4 juli:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
,3—9 juli:

'APOTHEEK LOUIS DAV1DSSTRAAT

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 4 juli:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wolfram Krupka, Reckling-
hausen.
10.30 uur: ds. C. Mataheru, bedienig
van de Heilige Doop.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 4 juli:

10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen, n.h.
te Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 4 juli:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA

Kernverkondiging uit de liturgie van kerk-
wijding: AKTIE OF MEDITATIES?
Zaterdag 3 juli:

19.30 uur: misviering.
20.30 uur: eucharistie in duitse taal.

Zondag 4 juli:
9.30 uur: eucharistie (duits-nederlands)
met samenzang en kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met meerstemmi-
ge latijnse zang van het dames- en hè-
renkoor.
19.30 uur: avondmis.

O.LVr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat

Zondag 4 juli:
8.30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

GESLAAGDEN
GERTENBACHSCHOOL
Voor het eindeksamen '71 van de Mavo
school 'Wim Gertenbach' aan de Zandvoort-
selaan slaagden de navolgende leerlingen:
Hans Assenbroek; Vera van den Berg; Peter
Bluijs; Torn van den Bos; Rob-Jan Bouw-
man; Jan Dietz; Sandra van Duyn; Carolien
Zwerver; Tonnie Bezem; Martin Bol; Heino
Hoekema; Peter Kramer; Louwrens van den
Bos; Corrie van Duyn; Tony van den End;
Anja Fijma; Janny van der Heijden; Dolf
ten Houte de Lange; Janny Keur; Irma War-
denier; Inkie Gordijn; Elly van Jaarsveld;
Astrid Koper; Joke Kranenburg; Lenneke
Minden; Liliane Nieuwenburg; Frits Keur;
Ingrid Koper: Derk Jan Loorbach; Peter
Nijboer; Jennifer Reijenga; Jelle Sijtsma;
Wim Keur; Reina van der Mije; Rona
Speets; Jan Vinke; Linda van Vliet; Marian-
ne Vreeken; Truus Sebregts; Frans de Vlie-
ger; Marion van der Vliet; Rob Wardenier;
Ellen Wiebes; Tonny Zuidema; Dick Al;
Eugène Brossois; Willemien Derksen en
Narda van Deursen.
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Het is beter kamerbreed tapijt te kopen bij

MEDINA CARPETS N. V.
omdat bij M E D I N A

omdat bij

omdat bij

omdat bij

omdat bij

omdat bij

omdat bij

omdat bij

omdat'bij

M E D I N A

M E D I N A

M E D I N A

M E D I N A

M E D I N A

M E D I N A

M E D I N A :

M E D I.N A

omdat bij M E D I N A

omdat bij M E D I N A

omdat bij M E D I N A

alleen merkartikelen verkocht worden tegen de laagste prijzen, zoals: INTERTEST, KEYZER BO-

NAPARTE, VENETA, BERGOSS, PARADE en vele andere bekende merken in elke prijsklasse

en alle standaardbreedtes: ƒ41,50 - ƒ59,95 - ƒ65,95 - ƒ69,95 - ƒ71,95 - ƒ85,95 - ƒ95,95 -

ƒ 105,00 - ƒ 109,00 - ƒ 115,00 - ƒ 119,00 - ƒ 147,50 tot ƒ 248,00 per strekkende meter.

nylonvilttapijt voor ƒ 41,50 per str, mtr. op 400 cm breed verkocht wordt in prachtige kleuren !

wachttijden een onbekend woord is !

de klant koning is !

alle kamerbreedtapijten gratis worden gelegd !

de mogelijkheid tot financiering bestaat !

garantie, ook garantie betekent ! '

het grootste assortiment aanwezig is !

vakbekwame verkopers zijn, die U deskundige voorlichting verstrekken, zonder opdringerig te

zijn !.

U gerust binnen kunt lopen en gezellig rond kunt kijken, zonder dat U zich verplicht voelt tot kopen

over te gaan !

vrij entree is !

duizend mogelijkheden aanwezig zijn om Uw kamerbreedtapijt in één van onze filialen te kopen l

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam,'tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Makelaar 0.G.
H. W. GOSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 -Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

MEDINA CARPETS N.V,
AMSTERDAM

ALBERT CUYPSTRAAT 175
TEL. (020) 764025

HAARLEM
GEN. CRONJËSTRAAT 4

TEL. (023) 266277

HAARLEM
GROTE HOUTSTRAAT 166

TEL. (023) 317665

ZAANDAM
GEDEMPTE GRACHT 44

TEL. (02980) 67160

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

„Tetrode"
vanouds het Roomhuls,
Bloemendaalseweg 271, Overveen,
tel. 023-252701, t.o. Station.

Internationale specialiteiten.
Gezellige sfeer en redelijke prijzen.

Ook voor recepties en diners.
"~Voor- en achterzijde vrij parkeren.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Parketvloeren
_ * m m 'nc'- ondervloer e n leggen,
Adverteert in deze krantreeds v a /23-50 -per m2

NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

ALLE VERZEKERINGEN - AUTO-FINANCIERING

Me w*. A, Mm F olkors
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

Belangrijk!
ONDERHOUDSBEDRIJF

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R IE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg,

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Radio Peeters
BIEDT U:

KT V, 56 cm van 2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. lichtnetjbatt
RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt.
RCA stereo recorder, 3 snelh
RCA stereo recorder, losse boxen
RCA portable radio
RCA portable radio met lamp
SONY portable radio FM|MG
SONY portable radio MG|KC
Arena tuner|verst. met luidspr
Erres cass. recorder plus lichtnetapp.
SONY recorder mono TC 108
SONY recorder mono 4 sporen . . . .
Aristona portable TV voor accu plus

Klassieke LP's voor slechts

van 385,- voor 248,-

van 458,—
van 898,-
van 998,--
van 95,—
van 110,-
.van 175,—
van 175,—
van 654,—
van 258,50
van 448,—
van 498,-
lichtnet
van 720,-

voor 398,—
voor 598,—
voor 698,-
voor 59,—
voor 68,—
voor 128,-
voor 99,—
voor 498,—
voor 198,--
voor 298,-
voor 348,-

voor 498,-

2,50

Radio Peeters n.v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort

Abonneert U op de

ZANDVOORTSE COURANT

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

D*. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.



HB^̂  Î ^̂ ^̂ M ̂ L^^^HBananen UIT DE DIEPVRIES ^

albertheijn -

Visstichs
Geldig t/m zaterdag

ih* '•B0

stuks

Béserve du Palais
rood of wit
fles 0.75 ltr..2^K>

Tonijn in olie f|19
StarKist.. blik 198 gram 1^32 Jl*

Kiss Repen
hazelnoot.... pak 5 stuks

GemberschoteS |25
± 280 gram Jti4Gf ••

r * Uit onze -,>~ ' •>
afdeling gebak t/m zaterdag'
, ' , DÉ ECHTE , ,

Limburgse Viaai's
! ' >\ is

, per stuk

ikozen
, per stuk §

01 Kof fiekoeken '-Of.
doos 12 stuks ̂ iV

vruchtenlimonade *fïésTliterm
f les Ö:751iter

; blik 0146 liter>;-v> - "''""- -f.. "w
adviesprijs 1.18 bij;AH 1.08 deze week

Three Diamonds
~ ~ " ' "

reuzebi ik 80 O g ram

Heintje's Kanjerboek mee op vakantie
•'S) Een lees-, luister-, speel- en „wees-stil"boek

voor onderweg en daar. Voor kinderen van 8-13 jaar.
166 pagina's dik.

In de SuperMarts met een drogisterij-afdeling
ah Cosmetique

Deodorantstick
Handige en voordelige opduwstick.
Effectief en fris geparfumeerd.

per stuk

ah Cosmetique

Taste Shampoo
Alkalivrij met
„houvast" koord.

Aangenaam
geparfumeerd.

^ per stuk 27

ah Cosmetique

Kleurhaarversteviger
met kleurherstellend effect. Hoog
alcoholgehalte voor snelle droging.
Keuze uit 9 modekleuren. .

flesje 20 cc75
Alleen in de SuperMarts v"**'- •

Limonadeglazen

8 stuks

-•-' ' --' Geldig t/m zaterdag , ' * ' ,

Eosbief/Contrefilet
500 gram

Eunderlappen
MAGER ,

gram

Bief stuk
500 gram

Stoofrollade
500 gram

Snijixforst
vacuüm verpakt

100 gram

Gekookte Worst 41
stuk ± 300 gram per 100 gram ©tf TNiP

oh Vleessalade
bakje 150 gram 9T.

Uit onze afdeling delicatessen

iSiam
100 gram

kwaliteitsklasse I ^;', ~'''•

,, :••. "-. **

kilo

VbOft;ÜW,V
PLANTENBAK

x--^ -.''' ^ )"=:*'' " *'•"'\ ' *
per stuk

naar
Prijzen gelden van donderdag 1 t/m woensdag 7 juli



71e jaargang no. 47 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 6 JULI 1971

ZAIDVOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post f 17,50; buitenland f 20,-
losse eksemplaren f 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh

ds. mataheru
kontra
raadslid
attema
De hervormde predikant, ds. C. Mataheru,
heeft in het jongste nummer van het Her-
vormd Kerkblad gereageerd op de uitlatin-
gen van het vvd-raadslid J. Attema in de
raadsvergadering van 23 juni j.l. De liberale
afgevaardigde merkte toen o.m. op dat hij
na het lezen van een artikel van ds. Mata-
heru in het kerkblad tot de konklusie was
gekomen, dat de huisvesting van jeugdtoe-
risten eerder op de weg lag van de Lokale
Raad van Kerken in Zandvoort dan op het
pad van het gemeentebestuur. De heer At-
t erna was van mening dat de kerkelijke ge-
bouwen uitermate geschikt waren om open-
luchtslapers nachtlogies te verlenen.

Dit advies van de heer Attema getuigt van
weinig inzicht en kennis van zaken, schrijft
de predikant. Zich beperkend tot de gebou-
wen van de hervormde kerk, wijst ds. Ma-
taheru er op dat het jeugdgebouw achter
de kerk en het wijkgebouw in Noord zes
lange vakantieweken intensief worden ge-
bruikt t.b.v. de gasten en de zandvoortse
jeugd. Behalve door Rekreade-aktiviteiten,
vervolgt de predikant, werden vorig jaar
voor gasten diskussie-avonden georgani-
seerd met medewerking en onder leiding
van duitse predikanten, vormingsleiders en
jeugdleiders.
Er was zelf een meeting van een kleine
honderd langharigen, schrijft ds. Mataheru,
die op een avond urenlang bijeen waren
o.l.v. een duitse jeugdleider, muziekmakend
en diskussierend en die tenslotte een klink-
kende kollekte hielden voor Amnesty Inter-
national. Ook dit seizoen zullen de gebou-
wen weer intensief benut worden, aldus de
hervormde voorganger.
T.a.v. de raad van de heer Attema het
vraagstuk van de huisvesting van openlucht-
slapers naar de kerken te verwijzen merkt
ds. Mataheru op, dat vorig jaar ettelijke
openluchtslapers achter het kerkgebouw op
het gras hebben geslapen, beschut door de
kapel van Paulus Loot, ingepakt in slaap-
zakken en met vellen plastic beschermd te-
gen kou en vocht. Als pastorie-bewoners,
schrijft de predikant, hebben wij ze vaak
zien liggen en natuurlijk hebben we ze la-
ten slapen, want: a) ze hielden zich heel
rustig, b) ze sliepen — voor zover we
weten — niet gemengd maar in afzonder-
lijke slaapzakken, c) ze maakten de kerk-
tuin niet vuil, al lagen ze wel op een plaats
waar anderen overdag hun behoefte plegen
te doen.
Ds. Mataheru haalt in zijn artikel een uit-
spraak van Logos van vorig jaar november
aan waarin o.a. gesteld wordt: '(...) dat
wij dienen te ijveren voor een bewoonbare
wereld'. Denkt men aan deze uitspraak en
vooral aan het ijveren voor een bewoon-
bare wereld, schrijft de predikant, dan is
het geen wonder dat Logos kijkt naar onbe-
woonde gebouwen in Zandvoort. Niet ver
van des Raadsheren huis kan men een Wei-
gelegen pand aantreffen zo groot als 10
hervormde jeugdhuizen of nog groter en
al jaren leeg, aldus ds. Mataheru. Een ge-
woon mens zoals ik (een dominee mag
toch een gewoon mens zijn?) vraagt zich
af of de Overheid niets anders kan doen
dan in ledigheid toezien. Over ruimte ge-
sproken
Afgezien of Logos het advies van het raads-
lid Attema zou willen volgen 'konden ze
nog beter naar een makelaar gaan', schrijft
de hervormde predikant aan het slot van
zijn artikel.

Drukkerij Oudt
v/h Gartenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135
V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

ACHT RAADSLEDEN
BOYCOTTEN
BESLOTEN VERGADERINGEN
Acht raadsleden hebben burgemeester A.
Nawijn j.l. zaterdag telegrafisch bericht 'ge-
schokt te zijn door de hernieuwde schen-
ding van vertrouwelijkheid'. Dit naar aan-
leiding van de publikatie in het Haarlems
Dagblad (zie onderstaand redaktioneel kom-
mentaar) van vrijdag 2 juli. De afgevaar-
digden 'verwachten op korte termijn maat-
regelen van de heer Nawijn en schorten tot
zolang hun deelneming aan besloten beraad
op'.
Het telegram werd ondertekend door de
raadsleden Flieringa en Janssens (inspraak
nu), Kok (azb), Van As (kvp), Wijnbeek
(d'66), Aukema (pvda), Van der Moolen
(pvda) en Zoet (pvda).
Een woordvoerder van de ondertekenaars
deelde ons desgevraagd mee dat de boycot
van besloten bijeenkomsten zowel de kom-
missie- als de raadsvergaderingen betreft.
De raadsleden zijn niet allen bijzonder ver-
ontwaardigd over het schenden van vertrou-
welijke besprekingen, maar ook t.a.v. de
perspublikatie die volkomen bezijden de
waarheid is. ^

RECHT OP INFORMATIE
De waterdichtheid van besloten raads- en
kommissievergaderingen is door de publi-
katie in het Haarlems Dagblad van j.l. vrij-
dag onder de kop 'circuit blijft' weer eens
in opspraak gebracht.
Het HD schrijft dat de gemeenteraad in een
besloten vergadering de problematiek rond
het circuit nogmaals heeft besproken en
dat na afloop insiders hebben meegedeeld,
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze
raad (die tot 1974 blijft zitten) opheffing
van de baan aan de orde zal stellen.
De lezer(es) kent ons standpunt t.a.v. het
houden van besloten raads- en kommissie-
vergaderingen. Deze onderonsjes achter ge-
sloten deuren en vensters, die zich onttrek-
ken aan ieders kpntrole van buiten af, zijn
in de demokratische verhoudingen anno
1971 eenvoudig onverteerbaar en onaan-
vaardbsar. Dit laatste is zeker 't geval wan-
neer in dergelijke samenkomsten wordt ge-
sproken over zaken waarbij de inwoners
van de gemeente ten nauwste betrokken
zijn. En de toekomst van 't circuit is een on-
derwerp dat de ingezetenen van Zandvoort
direkt raakt.
Daarom heeft de bevolking van Zandvoort
er recht op binnen de kortst mogelijke ter-
mijn en niet via 'insiders' — een duistere
uitwas van de beslotenheid — over de
stand van zaken te worden geïnformeerd.
Wij herinneren er aan dat zes van de acht
in de raad vertegenwoordigde partijen zich
tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezin-
gen onomwonden hebben uitgesproken voor
een andere bestemming van de racebaan.
Een half jaar geleden nam de raad een prin-
cipebesluit het circuit op te heffen. Volle-
dige openheid over deze affaire is, zacht
uitgedrukt, dan ook zeker niet te veel ge-
vraagd.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
Nu wij het onderwerp besloten raads- en
kommissievergaderingen toch bij de feodale
kop hebben: hoe staat het met het politio-
neel onderzoek naar de schending van de
geheimhouding, opgelegd tijdens een enkele
maanden geleden achter gesloten deuren
gehouden vergadering? Is dit onderzoek in-
middels beëindigd en wat zijn de resulta-
ten van het speurwerk van de recherche
aan de Hogeweg? Ook deze zaak dient niet
aan de openbaarheid te worden onttrokken.

ZET PUNT
ACHTER BESLOTENHEID
Van de' (meeste) opstellers van het tele-
gram aan burgemeester Nawijn kennen wij
de bereidheid aan het besloten beraad een
eind te maken. Dat hun verzoek om maat-
regelen door de voorzitter van de raad,
waarschijnlijk bedoeld om een lek in de ver-
trouwelijke bijeenkomsten te voorkomen, de
door hen gewenste openheid geen stap na-
derbij zal brengen, zullen de onderteke-
naars van het telegram zelf ook wel besef-
fen. Daarom mag worden verwacht dat hun
besluit te besloten vergaderingen te boycot-
ten uiteindelijk tot resultaat zal hebben dat
achter dit soort 19e eeuws beraad definitief
een punt wordt gezet.

KUSTBRIGADE
EN STRANDPOLITIE
HAALDEN DRENKELINGEN
UIT ZEE
De eerste geslaagde reddingen van dit sei-
zoen werden afgelopen zondag verricht
door de leden van de Zandvportse Red-
dingsbrigade en de strandpolitie.
Leden van de kustbrigade brachten een
6-jarig amsterdams meisje in veiligheid dat
op een luchtbed hulpeloos in zee dreef. Het
meisje werd gered op het moment dat zij
van het luchtkussen in zee viel.
De bemanning van een patrouillevaartuig
van de strandpolitie haalden bijtijds een
jongetje van zeven jaar uit een vrijwel vol-
gelopen plastik boot.

drie baankommissar
tijdens circuit-training
ernstig gewond

,
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De wedstrijden om de Coupes Benelux '71
van eergisteren werden overschaduwd door
een ernstig ongeval tijdens de training op
zaterdagmiddag. Bij een botsing tegen een
vangrail van een der aan de training deel-
nemende wagens werden drie baankommis-
sarissen zwaar gewond. De oudste official,
een 66-jarige inwoner uit Ukkel (België),
moest met twee gebroken benen en ernstig
hoofdletsel naar een haarlems ziekenhuis
worden vervoerd. De twee andere baankom-
missarissen — eveneens uit België afkom-
stlg — werden met diverse verwondingen
In een ziekenhuis opgenomen.

Bij de races van zondag deden zich geen
ongevallen voor. De uitslagen van de drie
landen ontmoeting, welke volgens een offi-
ciële opgave door 8.000 toeschouwers
werd bijgewoond, luiden als volgt:
Groep 1, toerwagens, O-1300 cc:
1. Franck Jean-Claude (B), Alfa Romeo,
50.316 km in 24.18.9 is gem. 124.160 km;
2. Romain Feitier (L), Renault 1135, in
24.59.7; 3. Alain Peltier (B), Renault Gor-
dini. Snelste ronde voor Franck in 2.00.1
is gem. 125.685 km per uur.
1300-2000 cc: 1. Pedro (B), BMW 2002
Tl in 23.38.5 is gem. 127.669 km; 2. An-
dré Lierneux (B), BMW 2002 Tl; 3. Pa-
trick (B), BMW 2002 Tl. Snelste ronde
voor Pedro en Lierneux in 1.56.5 is gem.
129.568 km.
Boven de 2000 cc: 1. Alain Dex (B) Ford
Mustang in 23.12.7 is gem. 120.062 km.;
2. Alain Peltier (B) in BMW 2800 CS.
Snelste ronde Dex in 1.52.7 gem. 133.937
kilometer.
Groep 2, speciale toerwagens, 0-1300 cc:
1. Jean-Claude Franck (B), Alfa Romeo in
21.38.6 is gem. 139.486 km; 2. Roland
Dirks (Ned.), Austin Cooper S; 3. Jean
Hex (B), Alfa Romeo. Snelste ronde voor
Franck in 1.46.8 is gem. 141.336 km.
1300-2000 cc: 1. Chiotakis (Ned.). Alfa
Romeo in 20.39.4 is gem. 146.149 km; 2.
Yvette Fontaine (B) in Ford Escort RS.
Snelste ronde: Chiotakis in 1.41.2 is gem.
149.157 km.

Boven de 2000 cc: 1. Brian Muir (Austr.)
Chevrolet Camaro in 20.23.10 is 148.097
km; 2. Chris Tuerlinx, Opel Commodore.
Snelste ronde voor Muir in 1.38.9 is gem.
152.626 km.
Groep 3 en 4, groot toerisme, 0-1300 cc:
1. Maurice Dantinne, Alpine 1300 S, in
20.34.8 is gem. 122.244 km. Snelste ronde
in 2.01, is gem. 124.750 km.
Boven de 1300 cc: 1. Chris Tuerlinx (B),
Chevrolet Corvette in 20.10.9 is 137.123
km. Snelste ronde voor J. H. Stuyvenberg
(Ned.) in 1.43.2 is gem. 146.267 km.
Groepen 5 en 6, sport en prototypes,
0-1300 cc: 1. Arthur Banting (Ned.), Roya-
le RP 6, 11 ronden in 19.41.4 is gem.
140.547 km; 2. Philippe de Souza (B) in
W.M.P. 70. Snelste ronde voor Banting in
1.45.8 is gem. 142.672' km.
Boven de 1300 cc: 1. Hughes de Fierlant
(B) Ferrari 512 M in 18.31.3 is gem.
160.612 km; 2. Th. Kinsbergen (Ned.) in
Chevron B 8. Snelste ronde voor De Fier-
lant in 1.30.8 is gem. 166.241 km.
Formule V: 1. Lucien Reyners (B) in Kai-
mann MK IV in 21.13.5 is gem. 142.236
km; 2. Jacob Luyendijk (Ned.) in Motul,
21.13.7; 3. Michael Bleekemolen (Ned.) in
21.26.6 km. Snelste ronde voor Reyners in
1.44.7, is gem. 144.171 km.
Formule Ford: 1. Henry Schouwink (Ned.)
Lotus in 20.24.2 is gem. 147.964 km; 2.
Francis Polak (B), Lotus in 20.24.4 km;
3. John-Erik Johansson (Zweden) 20.50.9
Snelste ronde voor Polak in 1.40.4, is ge-
middeld 150.346 km per uur.

VUILLAAD-WAGON
UITGEBRAND
De brandweer is zaterdag ruim een uur be-
zig geweest een brand in een met afval ge-
laden wagon in het vuillaadstation aan de
kop van de Van Lennepweg te bestrijden.
Men kon de vuurhaard slechts met moeite
bereiken tengevolge van de hevige rookont-
wikkeling. De wagon van de NS werd door
de vlammen zwaar beschadigd.

Frankenstein for ever

Vrienden, er komt iets leuks uit de ideeën-
bus van de VPRO. We krijgen — te begin-
nen met donderdagavond — vier griezel-
films op de teevee. Zorg in ieder geval dat
u er bij bent, want u hebt recht op uw por-
tie huiveren. Het is helemaal niet nodig dat
u alleen griezelt boven uw aanslagbiljet van
de belasting of over het gedrag van uw
schattige buurjongetje van flat 42.
Gelukkig zijn er subtiele rolprenten in rou-
latie gebracht, waar we voorlopig goed mee
uit de voeten kunnen.
Als jongeman van zestien, zeventien jaar
ging ik in mijn geboorteplaats op gezette
tijden met de vrienden naar de films van
Frankenstein.
We vonden die bezigheid prachtig, maar in-
plaats van te griezelen, schopten we een
geweldige keet in het bioskoopzaaltje, zo-
dat men zelf één keer tot ontruiming van
de eerste drie rijen moest overgaan.
Frankenstein was een door een verward
genie 'bij elkaar geraapte' kerel. De sce-
nario-schrijver van deze nogal lugubere se-
rie 'Frankensteins' moet een joch zijn ge-
weest, dat vroeger erg bang was in het
donker en z'n zusjes pestte.
Goed, daar gaat 't nou niet om. De half-
gekke of misschien wel knettergekke pro-
fessor, die verantwoordelijk was voor zijn
'maaksel', verzamelde — zoals een ander
postzegels — delen van lijken op kerkho-
ven: hier een been, daar een arm, verder-
op nog wat andere onderdelen en uiteinde-
lijk flanste hij de legendarische figuur
Frankenstein in elkaar.
Ik meen me te herinneren dat hij de kerel
het hoofd van een moordenaar had gege-
ven, maar achteraf was 't een afschuwe-
lijke vent geworden, want de prof. bleek
geen vakman in de plastische chirurgie te
zijn.
Door middel van een gigantische elektrische
machine — met stroomstoten en zo — blies
hij de met riemen op een tafel vastgebon-
den lappen pop leven in.
Nou, u kunt het wel raden: het afschuwe-
lijke hoofd begon z'n lippen te bewegen,
kreunde en steunde en de armen en benen
begonnen aan de riemen te sjorren. Even
later knapten die als draadjes af en daar
begon het lieve leven: de professor werd in

een hoek geslingerd, de man, die inmiddels
de naam 'monster' had gekregen, trapte de
deur van het laboratorium uit z'n hengsels,
Sloeg een paar keten en schuren aan dig-
gelen en begon een kwalijke rondwandeling
door het vrij sinistere landschap, waar de
wind altijd huilde en de aanwezige mist- of
moerasdampen nauwelijks tien meter zicht
gaven.
Enfin, het werk van de losgebroken Fran-
kenstein bepaalde zich tot roof, moord,
dood en verderf onder de autochtone be-
volking, enz., enz.
Een lekker, gezellig en opbouwend filmpje.
Frankenstein werd een serie, want de oude
stierf in een oude molen, die in brand
vloog, geloof ik. Maar hij had op de een
of andere mirakuleuze wijze kans gezien de
samenleving een zoon na te laten. Deze na-
re nazaat van de eerste Frankenstein had
dan weer een gewetenloze, zich professor
noemende schurk als mentor. En, oh vrien-
den, een hoop trammeland met de zoon
van Frankenstein en enorm veel gein in de
bioskoop!
Later kwamen de Dracula-films, die voor
de variatie een dochter aan de wereld
schonk.
De Dracula's waren ook naarlingen: bloed-
uit-de-nek-zuigers en een boze geest achter
een afgrijselijk laag voorhoofd verbergend.
Weer gedonderjaag in de bioskoop en imi-
taties in de huiskamer, die de huisgenoten
de stuipen op het lijf joegen, c.q. het bloed
in de aderen deden stollen. Jawel, lieflijke
filmpjes uit het brein van nobele lieden. En
dat gaan we nou vier keer achter elkaar
krijgen. Heerlijk. Ik huiver al bij voorbaat
van kultiverend genot. Die goeie VPRO
toch. Maar 't is in ieder geval weer eens
iets anders.

BARTJE

RUIM ƒ 1800
VOOR ZRB
De afgelopen zondag door de kustbrigade
gehouden bliksemkollekte onder de strand-
bezoekers heeft ƒ 1805,05 opgebracht. Een
resultaat waarmee de ZRB uiteraard bijzon-
der tevreden is. Het publiek blijkt ieder jaar
opnieuw bereid om te offeren voor zijn vei-
ligheid, aldus de brigade.



rekreade
WOENSDAG 7 JULI, 10-12 uur: Lampionnen maken. 4-8 jaar.

3-5 uur: Instrumenten maken en songfestival, 8-12 jaar.
8 uur; Filmavond, 'Feest met Lisa'. v.a. 16 jaar. (deze voorstelling vindt plaats
in de filmzaal van 't Bowling-centrum, Burg. v. Fenemaplein).

'DONDERDAG 8 JULI, 's morgens geen programma, behalve wanneer 't plenst van de
regen.
2 uur: Film in 'De Krocht', Grote Krocht. 'Palle gaat naar de maan'. 4-12 jaar
8.30 uur: Lampionoptocht, 4-12 jaar.

VRIJDAG 9 JULI, 10-12 uur: Bonte morgen. 4-8 jaar.
3-5 uur: tnstuif met modeshow 8-12 jaar.

ZATERDAG 10 JULI, 8 uur: Dansavond, toegang ƒ 1,50, v.a. 16 jaar.

Toegangsprijs kinderprogramma's: ƒ 0,25; toegangsprijs kinderfilms: / 0,50; toegangs-
prijs avondfilms: / 1,50.
Bij het filmprogramma in 'De Krocht' worden 't middags ook nog lampions verkocht
voor de optocht 's avonds.
Verzoek aan de ouders: wilt u uw kinderen niet de beste kleren aantrekken. En wilt
u eraan meewerken, dat uw kinderen niet te lang van te voren bij het jeugdhuis zijn.
(5 minuten voor aanvang).

Wijzigingen voorbehouden

PROGRAMMA HERV. WIJKGEBOUW AAN DE LINNAEUSSTRAAT (noord).

WOENSDAG 7 JULI, 10-12 uur: Vingerverven en zangspelletjes. 4-7 jaar.
2-4 uur: Film: 'Palle gaat naar de maan'. 4-12 jaar. Vertrek voor de film om
1.30 uur.
7 uur: Verklede lampionoptocht, 4-12 jaar.

DONDERDAG 8 JULI, 10-12 uur: Straattekenen. 4-7 jaar.
2-4 uur: Stokbrood bakken op het strand (ƒ 0,50) 8-12 jaar.

VRIJDAG 9 JULI, 10-12 uur: Knutselmorgen 4-7 jaar.
2-4 uur: Levend ganzebord. 8-12 jaar

Toegangsprijs kinderprogramma's: ƒ 0,25; toegangsprijs kinderfilm: ƒ 0,50.
Verzoek aan de ouders: Wilt u uw kinderen niet de beste kleren aantrekken en wilt u
eraan meewerken, dat uw kinderen niet te lang van te voren bij het Wijkgebouw zijn.
(5 minuten voor aanvang).

Wijzigingen voorbehouden

kusthotels ten dode
opgeschreven
In dit blad Is al jaren geleden gewezen op
de minder gunstige kansen voor de bouw
van grote hotels In de badplaats.
Betoogd werd dat door de na-oorlogse ont-
wikkeling van het toerisme de belangstel-
llng van het publiek voor een verblijf In een
kusthotel steeds meer zou gaan afnemen.
Thans wordt dit ook van officiële zijde er-
kend.

In het weekblad 'Horeca' schrijft de direk-
teur van het Nederlands Research Insti-
voor Toerisme en Recreatie, drs. W. L. G.
Sliepen, dat 'het hotelwezen aan vrijwel de
hele nederlandse kust ten dode is opge-
schreven'. En verder: 'de laatste jaren zijn
er bijna geen hotels gebouwd, maar wel ap-
partementen en motels'. De heer Sliepen
schrijft dit toe aan het feit dat 'de mensen
graag vrij willen zijn, ze willen een soort
wooneenheid, niet een hotelkamer'. Het ap-
partementenhotel heeft daarom betere kan-
sen, denkt hij.
De heer Sliepen verwacht dat het buiten-
landse en met name het duitse toerisme
naar Nederland een zekere stagnatie te
zien zal geven. Door de toenemende wei-
vaart hebben de Duitsers, net als trouwens
de Nederlanders, mogelijkheden om verder-
af gelegen vakanteigebieden te bezoeken.
'Nederland zal het steeds meer moeten heb-
ben van verder afgelegen gebieden. Daar-
mee verandert dus de struktuur van het toe-
risme wezenlijk. Een Amerikaan komt niet,
zoals de Duitser voor twee of drie weken
naar Nederland. Die komt voor een paar
dagen', aldus drs. Sliepen, die wel wat ziet
in het weekend-toerisme voor markten die
in de buurt liggen, zoals Engeland, Duits-
land en Frankrijk.
Men zal duidelijk arrangementen in elkaar
moeten zetten oni voor buitenlanders die
weinig tijd hebben een maksimaal aantal
toeristische mogelijkheden te bieden, aldus
de direkteur van het Nederlands Research
Instituut voor Toerisme en Recreatie.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW

ADRES: Sophiaweg 4.
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

(Ingezonden mededeling)
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nutsspaarbank
üjestnederland

Kantoor Zandvoort
GROTE KROCHT 38

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-1 en
van 2-5 uur; vrijdagsavonds tot 7 uur.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Permanent f 15,—; water-
golf f 5,—. Telefoon O 23 •
32 76 65, na 7 uur.

Restaurant „LA REINE",'
Kerkstraat 15, tel. 2253,
vraagt voor direkt: vrouwe-
lijke hulp voor het schoon-
maken van de zaak, 3 ocht.
p.w. ƒ 50,— netto.

Grijze roodstaart papagaai
weggevlogen. Wie heeft
hem gezien? Misschien in
de duinen? Welk kind helpt
zoeken? ƒ 50,- beloning l
Verburg. Boulevard Paulus
Loot 39, tel. 4693.

Serveerster
gevraagd. J. Paap, strand-
paviljoen 8.

Speclalltelten-Restaurant

Tetrode
Bloemendaalseweg 271,
Overveen, vraagt voor sppe-
dig: leerling-kok en een aide
de quisine; en tevens jonge
kelner, 5-daagse werkweek.

Te koop: Simca 1000, in
pr.st. Tel. 5697, na 18 uur.

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTIINA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken !
H. A. S P l E R l E U S, Koninginneweg 21.
Zandvoort. Telefoon 5012.

Stichting
"Nieuw-Unicum"

Verpleeg- en Reactiveringscentrum voor
lichamelijk gehandicapten, vraagt voor
direkt:

een vaste weekend-hulp
in de afwaskeuken

Werktijden van 9.00-15.00 uur.

Voor alle personeelsleden bestaat de ge-
legenheid een warme maaltijd te gebrui-
ken tegen een kleine vergoeding.

Mondelinge sollicitaties te richten aan het
Hoofd Civiele Dienst Stichting „Nieuw-
Unicum". Zandvoortselaan 165, Zand-
voort. Tel. 02507 - 5441.

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

UNIEKE LAGE PRIJZEN
GOUDEN ARMBANDEN EN COLLIERS:
Zeer apart 14 kar. gouden koordcollier, koopje 95,—
14 kar. gouden 'spijltjes'-colller, nu slechts ... 170,—
Prachtige 14 kar. gouden 'bananen'-choker (llchtge-
bogen spijltjes), zeer chique, voor slechts 215,—
14 kar. gouden bolletjesarmband, zwaar model 245,—
Zeer grote sortering 14 kar. gouden closed-for-ever
armbanden met massief gouden schakels (voor mun-
ten, bedels, enz.) v.a 57,50
Prachtige gouden armband met 10 afzonderlijk gezette
grote granaten, oud-Hollands model,
BIJ ONS SLECHTS 350.—
Massief gouden herenpolshorlogeband, koopje 250,—
Gouden dameshorlogebandje,
uitsluitend 1ste kwaliteit, v.a 95,—
Zeer chique wltgouden armband,
zwaar model, slechts 195,—
Zeer zware (126 gram) en solide 18 kar. gouden
heren-identiteitsarmband (massief),
voor de UNIEKE OCCASION-PRIJS van 750,-

ZILVERs
Prachtige zilveren apostellepels, zwaar model,
per 12 99,50 • per 6 50,—
Zeer mooi gemaakte parelrand theelepels per 6 70,—
Bijpassende parelrand vorkjes, per 6 70,—
6 prachtige Holl. parelrand couverts, OCCASION 350,—

Zilveren speelgoed, TEGEN DE VOORDELIGSTE
PRIJZEN :
Bierpul met geciseleerde voorstelling 55,—
Koets met 6 paarden 135,—
Man op antieke fiets 27,50
Paar op bank onder parasol 45,—
Grote Engelenwagen bespannen met 2 paarden 175,—
Lantaarnopsteker 37,50

BRILJANT
tegen groothandelsprijzen

Witgouden rozetring, waarin ruim 1 krt. spierwitte
briljant - -.- 795,—
Grote witgouden oorknoppen, met In elk 9 groto schit-
terende, absoluut witte briljanten (2,75 krt.),
geen 2500,— maar bij ons slechts 1750,—
Witgouden prinsessering (d.w.z. 3 centrale briljanten
waaromheen 16 kleinere in grote 8-vorm), 1ste KWALI-
TEIT, bij ons geen 1095,— maar 695,—
18 kar. gouden ring met 12 briljanten,
zeer fijn en chique model 295,—
OCCASION: Prachtige vurige briljant (ruim 1.50 krt.)
in witgouden zetting,
ZEER VOORDELIGE OCCASION-PRIJS 1250.—
Zoals U weet, geven wij de hoogste prijzen bij inkoop
of inruil van gouden- en zilveren sieraden, zilveren ser-
viezen, thee- en koffiepotten, zilver met kristal of porse-
lein, zilveren couverts, gouden en zilveren horloges, al
of niet met chatelaine, gouden en zilveren munten, bril-
jant en diamant.

KOM of BEL naar Fa. van Ravestein (lid van de Neder-
landse Juwelenbeurs) ALLEEN RIDDERSTRAAT, Haar-
lem, telefoon O 23 - 32 02 74.

V E I L I N G
T.o.v. gerechtsdeurwaarder H. J. Tabbers, Raad-
huislaan 6 te Hoofddorp zal het Veilingbedrijf
'Scala', 0.2. Voorburgwal 149 te Amsterdam, tel.
(020) • 24.46.23 d.d. woensdag 7 juli 1971 in
het Veilinggebouw 'DE WITTE ZWAAN', Dorps-
plein 5 te Zandvoort, publiek a kontant ter vei-
ling brengen wegens opheffing en liquidatie:
a. Grote partij verzilverde artikelen, o.a. glas-

werk, vazen, schalen, broodmanden, kande-
laars, etc.
Zilver miniatuurspeelgped, Ned. gekeurd
Gouden en zilveren sieraden en horloges
Zaanse klokken, wijntafeltjes, dekenkisten
Partij kristal, o.a. glaswerk, schalen, vazen,
etc.
Geweren, pistolen, zwaarden, etc.
Antiek en Curiosa
Verlichtingsartikelen en enig meubilair

en wat verder ter tafel zal worden gebracht.
Gelegenheid tot het inbrengen van goederen op
de dag van de veiling tussen 18.00 uur en 19.00
uur. Veilingkosten alleen na resultaat.
Gelegenheid tot het geven van koopopdrachten,
welke gratis worden uitgevoerd. Bank/girobeta-
lingen worden ajs kontante betaling geaksepteerd.
De goederen zijn te bezichtigen op de dag van
de veiling tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Aan-
vang van de veiling 20.00 uur.

VEILINGDIREKTIE „SCALA"

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

IUYCKS
SNËKKESAUS

nieuwesmaak
met fijne tuinkmiden!

heeriijkoverdesla
maarookalsdipsausl

HALVEUTER!
van^voon

m allefilialen van
DIRKVAN DEN BROEK
en JAC.HERMANS

CLUBPIISENER
indiehandigepijpflesjes,

we verkopen er 60.000 perweekvan!

IINOXASPERGESOEP
met dieheeriijkromige smaak

4öordenlilik -m
f U

STRUIKmaaltqden
indathandigeschotelblik

Hollandse hachee
Engelse jachtschotel 7Q
Hongaarse goulash '°

47
j'

r ••

KOEHEHUERS
vooruwMelittapot

nc2diellTOoralle maten Runtgebruiken

PAKKET
4pakken
samen 200 filters! ï50

Jonge vrouw b.z.a. voor
kinderoppas, voor zowel
's avonds als weekenden.
Westerparkstraat 11, telef.
5453.

Dame 70 jr., (weduwe),
goed gezond, alleen, zoekt
in Zandv. kleiner huis te
koop of te huur, geen noord
bev.: 1 grote kmr., 2 slp.k.,
keuk., enz. evt. te ruiten
met mijn eengezinswoning
te A'dam, hoekhuis, bev.:
1 gr. kmr., keuken, gang,
rondom tuin; boven: 3 slp.-
kmrs., badk. + vliering.
huur ƒ 119,- p.mnd. Rondom
vrij uitz., blijvend. Br. ond.
nr. 4701 bur. Zandv. Crt.
of tel. 02940 - 14239.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135
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mensen
en
zaken
Mam is onstuitbaar

Moeder- en vaderdag waren al weer een
heel poosje achter de rug, toen mam de
wens te kennen gaf dat het plafond van de
huiskamer maar eens moest worden gewit.
De huisgenoten werden, na deze in hupse
termen gehulde en blijmoedig geuite wens,
wat bleek om de neus, geheel in overeen-
stemming met de op handen zijnde wit-aktie.
Zij drongen niet aan, noch op uitstel noch
op afstel. Zij wisten dat dit een uitzichtlo-
ze strijd tegen de bierkaai zou zijn. Mam
had van dat ogenblik af duidelijk de leiding.
Na haar schot voor de boeg van haar over-
donderde familieleden, rondde zij snel haar
doldrieste voornemen af: donderdag of vrij-
dag witten, ondertussen 'de boel' grondig
reinigen, zaterdag inruimen, inpakken en
einde van operatie 'witkwast'. Grote hemel!
dachten pap, da dochter des huizes en aan-
verwante vriendenkring. Wat een moordend
tempo voor een mens van haar leeftijd!
Mam wuifde de schuchter gedeponeerde be-
zwaren weg: 'Geen onzin, vrienden, laten
we 't nou maar doen.
'Wel ja', opperde pap wat bitter, 'laten we
't dan meteen goed doen') En na rugge-
spraak met aanstaande schoonzoon deed hij
een in zijn ogen vernietigend alternatief
voorstel: 'Laten we dan eerst het plafond
volledig afsteken'. Hij dacht hiermee van
alle ellende af te zijn, want mam zou er
niets voor voelen, temeer omdat a.s.
schoonzoon er sadistisch op liet volgen:
'Tot op het stro'. Een kennelijk stukadoris-
tisch trekje. Tot verbijstering van de haar
omringende clan antwoordde mam losjes-
weg: 'O, goed hoor, afsteken tot op het
stro en dan meteen maar donderdagavond
beginnen!' (De vrouw is nu eenmaal onstuit-
baar als haar iets in het fraai gevormde
hoofd zit). Tot goed begrip van deze eer-
ste fase: er werd een oom- en tantezegger-
tje ingeschakeld, donderdag afsteken, vrij-
dag witten, zaterdag was weer voor reke-
ning van de vaste bezetting van het huis.
Aldus geschiedde.
's Zaterdags, toen de storm geluwd was en
er niets meer af te steken of te witten
was, meldde zich de huisvriend in rijkos-
tuum bij de dienstdoende familie: 'Hallo,
kinderen, grote schoonmaak?' Hij werd snel
en nors geïnformeerd door pap: 'Opgedon-
derd met je laarzen, er is gewit en Dolf
zet de vloer in de wasl Dat was duidelijk.
Huisvriend trok zich mokkend terug in de
keuken, waar de algehele chaos, waarin
zich de woning bevond, zich zichtbaar ma-
nifesteerde.
Inmiddels gingen de werkzaamheden door
in het huis. Pap was druk doende met niet
te herkennen werkzaamheden. Dit is zo zijn
geheel eigen stijl: de indruk vestigen dat je
verschrikkelijk veel om handen hebt en
daarmee argeloze toeschouwers een rad
voor ogen draaiend. Goed, pap kon uitge- •
schakeld worden, maar mam, de dochter en
a.s. schoonzoon trokken de aandacht: Mam
zeemde het houtwerk, gaf adviezen, hing
gordijnen op, hielp de bakker aan de deur,
konstateerde dat er geen bier meer was
voor de bezige mannen, streek Pipo (de
verschrikte huispoes c.q. kater in ruste)
over haar (zijn) vacht, gaf de huisvriend
koffie, klom op een huishoudtrap, kwam er
weer van af, zwaaide een stofdoek, boende
meubelen en, gut, je wordt moe van het
opsommen. Mam was inderdaad onstuit-
baar, zoals al eerder is gezegd. Zij deed
alles op normaal-beheerste wijze, waarvan
menig mens normaliter waanzinning zou zijn
geworden. Dochter Lia kwam met een elek-
trische uitwrijfmachine achter de bemoeiin-
gen van Dolf (toevallig haar verloofde)
aan. Geen probleem, het meisje is behalve
hyper-romantisch, uitzinning rationeel. (La-
ten we de verloofde Dolf niet vergeten: hij
bewerkte de parketvloer met vloeibare was,
jawel, op z'n knieën, met een doek).
Mam, de onstuitbare, deed de meubelen, die
op het binnenplaatsje stonden uit te huilen,
binnen komen. Ze gaf ook nog aanwijzingen
aan pap, die met alle geweld nog even met
Heerlerheide wilde .bellen, hielp de melkboer,
gaf een dweil aan de huisvriend, die de
keuken en het gangetje moest doen en stel-
de met enige minachting vast dat haar clam
onmiskenbare tekenen van vermoeidheid be-
gon te vertonen.
Het huis ziet er verschrikkelijk mooi uit.
Oomzeggertje heeft goed werk verricht, de
rest ook. Iedereen was opgelucht. Zeker,
het huis straalt. Vermelding verdient nog
het aandeel dat Sheila, de niets vermoeden-
de vriendin van het huis, in de werkzaam-
heden had: Zij waste de vaat met de huis-
vriend.
Maar nogmaals: Mam is onstuitbaar. Zij
hééft het. En het huis is prachtig.

MOMUS
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B EN W SCHOORL
NIET TEGEN
NUDISTENSTRAND

Het kollege van b en w in Schoort staat in
principe niet afwijzend tegenover het ge-
bruik van een strandgedeelte voor naturis-
ten, voor zover echter de aktivitelten tot
het toegewezen strandvlak beperkt blijven
en het strand het openbaar karakter houdt.

Het kollege stelt de raad voor een brief
van de Nederlandse Federatie van Naturis-
tenverenigingen in Den Haag, waarin ver-
zocht is een strook strand voor ongeklede
dagrekreatie ter beschikking te stellen,
voorlopig voor kennisgeving aan te nemen.
Dat in afwachting van een nader voorstel
terzake, omdat b en w de raad gelegen-
heid wil geven zich van tevoren goed te la-
ten informeren over de doelstelling van de

naturisten.

aardgas
als
motor-
brandstof
Het gebruik van aardgas als brandstof voor
motorvoertuigen heeft bij eksperimenten
door het gemeentelijk gasbedrijf van Gro-
ningen zeer hoopgevende resultaten opgele-
verd. Proeven met gewone benzinemotoren,
die speciaal op aardgas zijn afgesteld, heb-
ben aangetoond, dat de uitlaatgassen vrij
zijn van schadelijke bestanddelen en dat
aardgas wellicht ook nog In andere opzlch-
ten als brandstof aantrekkelijker Is dan de
traditionele aardolleprodukten.

De ervaringen met een bestelauto van het
groningse gasbedrijf, die al geruime tijd
met een zelfomgebouwde aardgasmotor
door de stad Groningen rijdt, zijn boven
verwachting gunstig. De eksperimenten met
een dieselmotor zijn nog niet afgerond,
maar ook hier zijn de eerste indrukken niet
onbevredigend.

Eén der belangrijkste vraagstukken is nog
hoe voertuigen die op aardgas rijden, hun
brandstof het best kunnen meevoeren; in
vloeibare vorm of als gekomprimmeerd gas.
Het plan om met aardgas proeven te ne-
jnen rees bij dr. ir. W. J. Kempen, direk-
teur van het gemeentelijk gasbedrijf van
•Groningen, toen hij vorig jaar een bezoek
bracht aan de Verenigde Staten. Daar ont-
dekte hij hoe men eksperimenteerde met
motorvoertuigen op aardgas. Uit die ameri-
kaanse eksperimenten was al duidelijk, dat
wanneer een motor op aardgas loopt, de
'uitlaatgassen schoon zijn, de levensduur
van de motor toeneemt en de noodzaak om
•olie te verversen en bougies te verwisse-
len aanzienlijk wordt beperkt. In San Diego
rijden al stadsbussen op aardgas. De ge-
•meente Groningen overweegt, als de ekspe-
rimenten zich verder goed blijven ontwikke-
Hen, om eventueel ook in Groningen de
stadsbussen op aardgas te laten rijden.

Aardgas blijkt bovendien erg schoon te zijn.
Bij analyse van de uitlaatgassen bleek, dat
in tegenstelling tot benzine met aardgas
als brandstof een volledige verbranding
werd verkregen. Bij benzinemotoren komt
in de uitlaatgassen een aanzienlijke hoeveel-
'heid koolmonoxyde voor. Deze varieert op
'het ogenblik — mits de motoren redelijk
zijn afgesteld — van drie tot zeven per-
cent. Bij aardgas als motorbrandstof bleef
de hoeveelheid koolmonoxyde minder dan
0,1 percent te zijn (dit is nog minder dan
het koolmonoxyde in de rook van een siga-
ret). Andere schadelijke bestanddelen in de
uitlaatgassen, zoals aldehyden of onvolledig
verbrande produkten, werden bij aardgas
•als brandstof evenmin aangetoond. De uit-
laatgassen bestaan dan uitsluitend uit stik-
stof, waterdamp en koolzuur.

Men gaat nu proberen hoe aardgas vloei-
baar kan worden gemaakt. In hoeverre
aardgas als autobrandstof opgang zal gaan
maken hangt nog van verschillende vraag-
stukken af, zoals het kostenvraagstuk, de
verhouding tussen aardgas- en benzineprijs
en dergelijke. Het ministerie van Economi-
sche Zaken is in het groningse eksperiment
bijzonder geïnteresseerd.

T E K O O P :

leeg te aanv. woonhuis
met engelse kamer, open haard, parketvloer,
3 slaapkamers, badk. met ligbad, keuken,
toilet, schuur, voor- en achtertuin, zolder.
Boven uitz. op zee. Vraagprijs: ƒ 90.000,—

Makelaar K. C. VAN DEN BROEK, Brede-
rodestraat 25.

adverteren
doet verkopen

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x f 150,- en
10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

HONDEN
Knippen \ djverse

Plukken j modellen
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.
Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

J. F. ZWERVER
arts

heeft vakantie tot 26 juli.
Waarn.: dr. Anderson, dr.
Drenth. dr. Flieringa.

M. F. DE G R E B B E R
Stoffeerder

Pakveldstraat 34
Telefoon 3740

Te koop weg. verhuizing:
perzische tapijten, i.pr.st.
Telefoon 3028.

Opslagruimte voor korte en
langere tijd te huur Zandv.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

Te koop gevr.: klein model
koelkast en stofzuiger, in
goede staat. Tel. 2318.

Toiletjuffrouw gevraagd.
Strandpaviljoen 2a

Te koop gevr.: kuikenren
of ander hok. Telefoon 023-
243899.

Te koop: eterniet golfplaten
4 a 2.45, 3 a 1.85 en 5
a 1.70 mtr., 1 mtr. breed.
Helmersstraat 4.

Te koop: ijskast, Gen. Mo-
tors, 60 Itr. iets beschadigd
ƒ 75,-; Hoenson 2-pits bran-
der, oliehaard ƒ 30,-; mooie
ovale uitschuiftafel ƒ 35,-;
staande schemerlamp ƒ 10,-
Dr. Gerkestraat 121.

Te koop aangeb.: 1 verster-
ker, i.pr.st. voor elektr. gi-
taar, t.e.a.b. 's Avonds na
8 uur, Celsiusstraat 16, te-
lefoon 3327.

Z.g.a.n. radiator (elektr.)
te koop aangeb. ƒ 100,-.
Ideale verw. voor kleine ka-
mers. Celsiusstraat 197, te-
lefoon 5100, zat. 10-12 uur.

Welke onderwijzer(es) wil
mijn zoon (9 jr., derde
klas) extra bijles geven in
rekenen? Tel, 4312 of br.
ond. nr. 4601 bur. Zandv.
Courant.

Wil automobilist met rode
VW 1600, met wie Ik 25-6
van A'dam naar Zandv.
meegereden ben, opbellen
2877. l.v.m. verloren porte-
monnée.

Gevr.: benzinepompbediende
(mnl. of vrl.); tevens auto-
shopyerkoop, geh. zelfst.
funktie. Automobielbedrijf
RAAYEN, Kam. Onnesstraat
15, tel. 5346 of 5604.

dat kunt ü ook
zeggen, met mw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG J ! ! !
De Zandvoortse Courant Wedt u de ge-
legenheld om dagen-, maanden, ja zelfs
jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-
kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle Inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg l - Tel. 2135
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De bar heet „DE BIERWINCKEL". Wij ver
kopen er PILS en SHERRY, GIN en COG-
NAC en ook COLA en TONIC.
Aan de bar staan 25 krukken, achter de
bar twee en die heten FLORIS en LEO, de
langste Is LEO. In de hoek staat een oude „ö^

piano, die kunt u gerust gebruiken.
De deur van de bar komt uit op het terras
van Rinkel, weet u wel. Een pilsje kost
75 CENT. Er worden ontzettend goeie pla-
ten gedraaid. De pinda's krijgt u er gratis
bij, maar dan moet u wel de doppen op de

HOOFPPIJMPOEPER5

HELPEN

ns aan de top
met pakket binnenlandse trips
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grond gooien. Onze ijsblokjes zijn ook erg
goed.
Weet u wat zo fijn is? Het sfeertje is een
beetje vrijblijvend. Je kunt gewoon jezelf
zijn. We willen ook eens eksposities gaan
organiseren. Nu hangt er al een Toetoefoon

uit 1894. Als u niet weet wat een Toetoe-
foon Is, moet u beslist eens komen kijken,
kunt u trouwens evengoed wel doen als u
gezellig iets wilt drinken.
Voor de liefhebbers hebben wij ook REMY
MARTIN, COURVOISIER, NAPOLEON,

COINTREAU, HAIG, BLACK AND DECKER,
sorry, BLACK AND WHITE, PERNOD. Rl-
CARD, WODKA. CORDON DRY GIN, RO-
DE WIJN, WITTE WIJN, SLIVOVITSCH,
BACARDI RUM
Komt u eens kijken? U bent welkom!

<so@oe «o@C7»

D
O
O

Bar 'DE BIERWINCKEL'
RAADHUISPLEIN • ZANDVOORT

S SO®O8OS)OS>C7ê>

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING !
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 - Haarlem

Precies tien jaar houdt NS zich nu bezig
met binnenlandse reizen en in die tijd Is 't
reizenpakket dat NS aan te bieden meeft
uitgegroeid tot het meest omvangrijke dat
er op de markt is.
Het omvat zeven achtdaagse reizen van
half mei tot half september, een achtdaags
Kris-Kras abonnement voor het hele jaar,
een Tiener Toerkaart voor de maanden juni,
juli en augustus, een programma van 30
vakantiedagtochten in de zomer, een wan-
delprogramma dat uit 12 tochten bestaat
die het hele jaar door kunnen worden ge-
maakt, twee fietstochten, diverse markt-
eksprestreinen, acht minitrips die tussen 1
oktober en 15 mei gemaakt kunen worden
en 10 stadstochten voor dezelfde perioden.
Alle reizen kunnen zonder ekstra-vervoers-
kosten worden gebaseerd op het frekwente
treinensysteem van de normale dienstrege-
ling en dat betekent dat men de garantie
heeft dat de reizen altijd doorgaan. Zij zijn
niet afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voorts heeft de toerist de mogelijkheid die
trein uit te kiezen die hij zelf wil.
VAKANTIEDAGTOCHTEN
Het programma van de vakantiedagtochten
bevat sinds 1954 30 reizen die elk jaar
worden aangepast aan de meest recente
ontwikkelingen op de dagreizenmarkt. Vorig
jaar waren er 184.000 deelnemers, een re-
kord waarvan men verwacht dat het dit jaar
weer zal worden overtroffen. De kans is
groot dat de 200.000 wordt overschreden!
Een ander suksesstuk uit het zomerreizen-
pakket van NS is de Tiener Toerkaart, het
speciale achtdaagse abonnement voor 10-
tot en met 19-jarigen. De Tiener Toerkaart
is alleen geldig in de maanden juni, juli en
augustus. Hij werd in 1969 ingevoerd en is
eigenlijk de jeugdversie van het achtdaagse
Kris-Krasabonement. In 1969 werden 85.000
van deze kaarten verkocht, in 1970 bijna
150.000 en ook hier is de kans groot dat
dit jaar de 200.000 wordt gehaald.
De Kris-Kraskaart kan het hele jaar door
worden genomen en ook hier heeft men de
vrijheid om te reizen waarheen men ook
wil. In 1962 gingen er niet meer dan 600
van de hand, vorig jaar 105.000!
Afgezien van dit omvangrijke reizenpakket
neemt NS als organisator en verkoper een
belangrijke plaats in bij het treintoerisme
naar de omringende landen en naar Zwitser-
land, vla een uitgebreid programma van
achtdaagse reizen in de zomer en mini-trips
in het off season.
Verder is NS in het Parijs-toerisme van de
Franse Toeristen Service en in bet Londen-
toerisme van de Stoomvaart Maatschappij
Zeeland veruit de grootste verkoper.

Wandeltochten
De wandeltochten kunnen het hele jaar

door worden gemaakt. Het IMS-wandelpro-
gramma omvat op het ogenblik 12 tochten.
In 1970 namen er ruim 35.000 wandelaars
aan deel, van wie een toenemend aantal in
het off season. Een andere NS-aanbieding
vormt het programma van tien NS-stads-
tochten," waarmee twee jaar geleden werd
begonnen. Net als de wandelingen kunnen
deze tochten elke dag van de week worden
gemaakt. NS verwacht dat dit jaar aan die
stadstochten ongeveer 10.000 personen zul-
len meedoen.

Off-seasan markt
Het zogenaamde off season, het niet tradi-
tionele vakantieseizoen, wordt steeds be-
langrijker. Door de off season-minitrips voor-
al te richten op dezelfde hotels als de zo-
merreizen draagt NS bij aan een bezetting
over het gehele jaar.
Het begon met de Tweedaagse Amsterdam
in het najaar van 1963 met ongeveer 600
deelnemers; geleidelijk is het assortiment
uitgegroeid tot acht minitrips in het binnen-
land en vier naar het butenland.
Met die uitbreiding nam het aantal deelne-
mers ook toe. In het afgelopen seizoen (dat
op 15 mei werd afgesloten) noteerde NS
25.000 deelnemers; het jaar daarvoor wa-
ren het er bijna 20.000, een groei derhalve
van ongeveer 25%.

n EN;
HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT

Vlees is kostbaar!
LET OP ONZE VOORDELIGE AANBIEDINGEN

op dinsdag woensdag en donderdag
750 gram varkenskarbonade 4,88
750 gram Braad worst 3,98
HÉÉL KILO runderlappen 5,98

STICHTINGEN TOURING ZANDVOORT en 't HELM

MAANDAG 5 JULI 1971

door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest o.l.v.
de dirigent IIENBI ARENDS
in de Ned. Hervormde Kerk.

Aanvang 20.30 uur.

'n MOZAKT - PROGRAMMA

Kaarten a f 2,~ bij V.V.V.

Marianne"" GÖÜdër~del^a~ur^gTd Zandvoort, Raadhuisplein en
Soliste (piano) 's avonds bij de kerk.

OOK DINSDAGS
500 gram
LAMSBOUT

3.

OOK WOENSDAGS
500 gr. heerlijk
vleesgehakt 2.18
Slavinken Frikandellen) n nr
Hamburgers p.st. \ U,Uü

OOK DONDERDAGS
250 gr. bief tartaar 2,13
250 gr. rauwe lever 98ct.

250 gr. echte
leverworst 1,25
250 gr. gekookte
rookworst 1,45

2 stuks
Filet Americain

1,79
200 gram

allerfijnste

vleessalade U,«/O

500 gr. hamlappen
500 gr. varkensfrikando
500 gr. varkensrollade
500 gr. rosbief
500 gr. lende
500 gr. entre côte
500 gr. runderlappen .......

500 gram magere
runderlappen

Vrijdag en zaterdag:
100 gr. HAM en
100 gram
boerenmetworst 1,29

500 gr. fijne riblappen ....
500 gr. bieflappen -...-...T..
500 gr. schenkel met been
500 gr. ossestaart

4,48
4,98
4,98
5,98
6,25
6,48
3,48

4,68

4,48
4,98
2,75

1.79

PER 150 GRAM
EXTRA VOORDELIG:

150 gram gelardeerde
lever 1,39
150 gr. pekelvlees 1,29
150 gr. gebr. frikando 1,69
ISOgr.gebr. rosbief 1,69
150 gr. achterham -. 1,89
150 gr. rauwe ham,
ardenner 1,89
ISOgr.gebr. gehakt - 0,79
150 gr. saks 1,09
150 gr. cervelaatw 1,09
150 gr. osseworst 1,09
150 gr. leverkaas 0.89

Ie kwaliteit
geniest kalfsvlees
500 gr. kalfsfrikando 7,98
500 gr. kalfslappen 6,48
500 gr. kalfskarbonade ...6,48
500 gr. kalfsbout 6,48

ALLES VOOR UW HOND
PENS
U I E R
K O P V L E E S
H A R T

Alles vers afgesneden

me

de maaltijd in een koekje.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3.50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren ƒ0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ORTSE CO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

nieuw unicum
voelt zich thuis in zand voort
In het najaar van 1968 stonden we In het
duingebied langs de Zandvoortselaan, zo
tussen Bentveld en Zandvoort, te kijken
naar de plek waar 'Nieuw-Unicum' zou ver-
rijzen. De funderingen lagen er al, de mu-
ren van een paar woningen waren reeds op-
getrokken, we konden zien waar de adm!-
nistratleve ruimten zouden komen en we
konden ons zelfs voorstellen waar de for-
nuizen in die Immens grote keuken zouden
komen te staan. Alleen de funktie van de
enorme koepel, die als een gevelde reus
zomaar ergens op een gebulldozerd stuk
duinterrein lag, stond ons op dat ogenblik
niet duidelijk voor ogen. En nu, bijna
drie jaar later, was het juist de koepel die
ons trof als een veilig, beschuttend uitspan-
sel boven het hart van 'Nieuw-Unicum', de
brink.

De brink, een gemeenschappelijke rekreatie-
ruimte met wanden van baksteen en een
grindvloer. Alle gangvloeren, behalve die in
het medisch centrum, hebben een grir.dop-
pervlak waarvan het grind eerst is inge-
walsd en vervolgens ingewassen met ce-
ment en uitgewassen. Vooral voor moeilijk
lopende bewoners zijn deze vloeren bijzon-
der geschikt.
Voorts troffen wij in de brink aan een door
de bewoners zelf gedreven winkel, plannen
voor een mini-zelfbedieningszaak en een
kap- en schoonheidssalon, een televisie-
hoekje, heel veel ruimte voor de rolstoelen,
plantenbakken met veel groen en stoeltjes
met oranje stof bekleed. (Kunt u zich iets
warmers en gezelligers voorstellen dan be-
kleding van oranje stof?)
Vanuit dit centrale ontmoetingspunt strek-
ken zich vier woonvleugels uit naar ver-
schillende richtingen en iedere woonvleugel
heeft 28 eenpersoons woonheden.
Zo'n wooneenheid is een woon-slaap-vertrek
van 5 bij 3 meter, terwijl echtparen een
(slaap)vertrek meer hebben. De kamers
liggen trapsgewijs naast elkaar en hebben
elk twee uitgangen, één naar buiten en de
ander naar de gang die weer leidt naar de
brink en naar de bij elke vleugel behorende
rekreatiezaal, afdelingskeuken, badkamer,

'toiletten, enz.
De wooneenheid is voorzien van vitrage,
overgordijnen en vilttapijt, een leg-hangkast
en basismeubilair dat bestaat uit een bed,
tafel een houten kastje en een latafel. Ver-
der richt de bewoner zijn kamer helemaal
naar eigen smaak in. Voor de een betekent
dit zijn bankstel van thuis, een ander geeft
de voorkeur aan een paar antieke meube-
len, een bureau of noemt u maar op. Wat
wij persoonlijk het allerfijnste van zo'n
wooneenheid vonden dat was de buiten-
deur. Niet omdat die deur nu zo mooi was.
(hij zal heus wel van fraai materiaal zijn
gemaakt, dat herinneren we ons niet meer),
maar omdat er een bel aan zat, een naam-
bordje en een huisnummer. Deze drie din-
gen symboliseren de vrijheid en de privacy
die iedere bewoner heeft en dat maakt het
leven in 'Nieuw-Unicum' toch wel heel bij-
zonder.
We begonnen ons artikel in de veronder-
stelling dat iedereen wel weet wat 'Nieuw-
Unicum' is, maar misschien is het toch wel
goed om te vertellen dat 'Nieuw-Unicum'
een in Zandvoort gevestigd reaktiverings-
en verpleeghuis is voor motorisch gehandi-
capten in de leeftijd van 18 tot 55 jaar.
Algemeen direkteur van 'Nieuw-Unicum' is
de heer J. Sloof uit Castricum, hoofdadmi-
nistrateur is de heer B. Steensma, even-
eens uit Castricum.
De opening van het kompleks, dat op 19
november j.l. in gebruik werd genomen toen
de voorste twee woonvleugels gereed wa-
ren, zal misschien nog dit jaar plaats heb-
ben. Die opening zal waarschijnlijk heel of-
ficieel zijn, met perskonferenties en genp-
digden en zo en daarom vonden we het bij-
zonder prettig dat wij, heel informeel, nu
al een kijkje mochten nemen, waarbij de
heer Steensma ons rondleidde en uitvoerig
informeerde. We weten nu dat op een ter-
rein van 9 ha. een huis, een home, werd
geschapen voor totaal 200 bewoners, waar-
van er op dit moment al 125 hun intrek
hebben genomen, en dat gedurende de hele
voorbereidingstijd veel werd gewijzigd en
daardoor geperfektioneerd. Door voortdu-
rend overleg tussen architekt A. van An-
cum en de toekomstige bewoners kwam
uiteindelijk een plan ter tafel, waarin alle
gewenste voorzieningen waren opgenomen.

Het hoofdgegeven bleef echter gehand-
haafd, n.l. dat alle voor de bewoners be-
stemde ruimten binnenshuis gelijkvloers en
heel gemakkelijk bereikbaar moeten zijn en
deze ruimten zijn, om maar enkele te noe-
men: het medisch paviljoen, de sociale
werkplaats, de fysische therapie, de ar-
beidstherapie, de hobbykamer en de biblio-
theek. Noemenswaard zijn verder het keu-
kengedeelte waarin de naai- en linnenka-
mer, de wasserette, het dagverblijf voor
het personeel en de kelderruimte onder het
gebouw, waar verschillende vormen van
ontspanning worden bedreven. Een ontspan-
ningskommissie, gevormd uit de bewoners
zelf, organiseert muziek-, kabaret- en film-
avonden, een karnavalsfeest, kaartavonden
en talloze andere evenementen en we ver-
namen dat de onlangs gehouden beatavpnd
een enorm sukses werd. De financiering
verzorgen de bewoners zelf, o.a. door het
eksploiteren van drankautomaten die aan
de wanden van de brink zijn opgehangen.
Eigenlijk is het niet mogelijk om in de ons
toegemeten plaatsruimte, die toch echt aan
de royale kant is, een indruk te geven van
alle mogelijkheden die in de verschillende
afdelingen voor de gehandicapten zijn ge-
kreërd.
We zouden uitgebreid willen vertellen van
de badafdeling met de drie ekstra brede
doucheruimten met voldoende grijpstangen
en laaggeplaatste wastafels, waar de kra-
nen, zoals alle kranen in 'Nieuw-Unicum'
trouwens, zijn voorzien van een licht han-
teerbare hefhandel in plaats van een draai-
knop. We zouden u mee willen nemen naar
de brede toiletruimten waar de toiletten af-
wisselend links en rechts aan één kant zijn
geplaatst zodat de bewoner zelf een keuze
kan maken, afhankelijk van de bewegings-
mogelijkheid die hij heeft. En dan de socia-
Ie werkplaats, een aparte stichting met een
eigen direkteur, waar o.a. voor heel Europa
Unicef-wenskaarten verpakt worden. Het me-
disch centrum met zijn artsen- en onder-
zoekkamers, het laboratorium en de tand-
artsenkamer. De afdeling arbeidstherapie,
waar onder deskundige leiding bewoonsters
vertrouwd worden gemaakt met de techniek
van weven, borduren, enz. en niet te verge-
ten de oefenzaal met de gebruikelijke ap-
paratuur en massagetafels waar de twee
aan 'Nieuw-Unicum' verbonden fysiothera-
peuten hun werk verrichten. De ziekenka-
mers in het medisch centrum zijn uitgerust
met hoog-laag bedden die met een druk-
schakelaar elektrisch in de gewenste stand
worden gezet. De kamers hebben een open-
slaande drempelloze buitendeur met aan-
grenzend terrasje. Ook hier een badafde-
ling met een ligbad, twee douches en een
toiletruimte.
Het verplegend personeel is heel gelukkig
met de door 'Nieuw-Unicum' geboden
woongelegenheid, t.w. vierpersoons woon-
flats in de Keesomstraat. Maar men hóeft
niet buiten het kompleks te wonen indien
men daar geen prijs op stelt. Los van het
gebouw staan er zes dienstwoningen voor
personeel, die elk uit een éénkamerflat be-
staan.
Van een vooruitziende blik getuigt een ge-
bouw met een kapasiteit voor 67 bewoners,
waarin 1-persoons, 2- en 4-persoonskamers
zijn gesitueerd. Het is namelijk mogelijk dat
bewoners uit het hoofdgebouw bij het klim-

men der jaren of bij het meer-verzorging-
behoeven gelukkiger zijn in een grotere ge-
meenschap. Ook chronisch zieke bejaar-
den en motorisch gehandicapten uit Zand-
voort, waarvan de verzorgende huisgenoten
wel eens een weekje met vakantie zouden
willen, kunnen van deze akkommodatie ge-
bruik maken.
Het is wel duidelijk dat de bewoners van
'Nieuw-Unicum' tevreden zijn met hun nieu-
we behuizing en, naar we hopen, ook met
hun nieuwe woonplaats. Ze weten zich vol-
ledig opgenomen in de zandvoortse gemeen-
schap en er zijn de afgelopen maanden
prettige kontakten gelegd, mede door toe-
doen van onze plaatselijke verenigingen die
bij hun uitvoeringen en manifestaties graag
de bewoners van 'Nieuw-Unicum' uitnodi-
gen of betrekken. En de vrijwillige mede-
werking die men vooral van jonge mensen
ondervindt bij het rijden naar het dorp,
naar de boulevard of zomaar om met el-
kaar een fijn gesprek te hebben, zal onze
nieuwe ingezetenen toch wel de overtui-
ging hebben gegeven dat ze in Zandvoort
welkom zijn, heel hartelijk welkom.

Kr.M.

AFKOOPREGELING
RENTEKAARTEN
Ook in de op 1 juli a.s. beginnende afkoop-
periode zal weer een groot aantal afkoop-
sommen worden uitbetaald aan vroegere
bezitters van zg. rentekaarten. Van 1 juli
1971 af zijn aan de beurt zij die zijn ge-
boren in de jaren 1913, 1914, 1934, 1935
en 1936. Voor degenen die geboren zijn in
de jaren 1934, 1935 en 1936 geldt dat hun
vroegere invaliditeitsverzekering in elk ge-
val zal worden afgekocht, ongeacht het aan
rentezegels geplakte bedrag.
Anders ligt het met hen die zijn geboren
in de jaren 1913 en 1914. Zij kunnen al-
leen op een afkoopsom rekenen als hun
ouderdomsrente bij het bereiken van de 65-
jarige leeftijd minder dan ƒ 60 per jaar zou
bedragen. In de praktijk wil dit zeggen dat
in de meeste van deze gevallen alleen dan
afkoop plaatsvindt als in totaal minder dan
ƒ 286 is geplakt. Om het aan rentezegels
geplakte bedrag terug te krijgen, kan "men
zich wenden tot de Raden van Arbeid.
Aanvraagformulieren zijn daar en op alle
postkantoren te verkrijgen.
Ter wille van de volledigheid zij nog mede-
gedeeld dat in vorige jaren voor afkoop aan
de beurt zijn geweest zij die geboren zijn
in een der jaren 1937 tot 1951 en zij die
zijn geboren in een der jaren 1903 tot 1913.
Voorzover deze personen al niet een aan-
vraag hebben ingediend, kunnen ze dit als-
nog doen. De in 1903 tot en met 1912 ge-
borenen, kunnen alleen op afkoop rekenen
als- er minder dan f 286 is geplakt.
Zij die in andere dan de genoemde jaren
zijn geboren, komen later aan de beurt.

WATERSTANDEN

9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

H.W.
3.39
4.20
5.03
5.50
6.31
7.17

L.W.
10.07
10.48
11.30
0.45
0.59
1.45

H.W.
16.09
16.52
17.33
18.17
19.00
19.45

L.W.
22.37
23.30
23.59
12.59
13.28
14.03

U moet mij niet kwalijk nemen, beste men-
sen, dat ik momenteel in een soort 'roes-
toestand' deze regels schrijf, 't Is dinsdag-
avond, nogal laat, en ik moet beslist het
een en ander over de situatie aan ons
strand vertellen, anders komt er waarschijn-
lijk niets meer van.
Wacht, ik zal voor de aardigheid even het
weerbericht voor u herhalen, het weerbe-
richt van gisteravond, dan kunt u weten
waar u aan toe bent. (Wij ook!):

AANHOUDEND WARM

Droog, vrij warm en zonnig weer, maar
in de kustgebieden, bij zeewind, iets koe-
Ier. Temperaturen maksima morgen rond
26 graden, aan zee omstreeks 20 graden.

Kijk, dat zijn weerberichten waar iedere
Stoeleman van droomt, waar hij — om zo
te zeggen — van eet, nietwaar? Jans en
ik zagen het eigenlijk al de hele maand
juni aankomen. Na zo'n maand als we in
juni gehad hebben, vraagt de natuur om
een genoegdoening. En wat heeft ze zich
niet gerehabiliteerd! (moeilijk woord, maar
mijnheer de redakteur zal me wel helpen.)

't Was eigenlijk te gek

Nou, ik eindigde vorige week met de op-
merking dat het er om zou spannen en
als ik ongelijk mocht krijgen, zou ik open-
lijk mijn ekskuus aanbieden. Dat laatste
hoeft gelukkig niet, maar dat het zó span-
nend zou worden, had niemand van ons in
de verste verte gedacht.
Zondagochtend begon het al tamelijk vroeg
'aan te wassen'. Deze uitdrukking lijkt me
wel van toepassing op de vloed van men-
sen, die op deze eerste topdag van juli
naar het strand kwam. De hele bezetting
van de tent was in alarmtoestand gebracht,
iedereen wist waar hij zich aan te houden
had, de ijskasten stonden tot aan hun nek
vol, m'n stoeleVi'-stonden 'netjes gespreid'
in gelid, veelal la'ngs de vloedlijn, want ik
dacht zo dat de zonneterrassen niet veel
aftrek zouden hebben. Dus het grootste
deel stoelen vandaar zette ik ook maar op
het strand. Jawel, dat was goed gegokt!
Eigenlijk was 't te gek om los te lopen,
want op een gegeven ogenblik — ongeveer
tien uur, half elf, zag ik ze met drommen
naar beneden komen. Ik had uiteraard voor
ekstra bonboekjes gezorgd, dat zat wel
snor, maar toch werd het een hele uitzoe-
kerij, omdat degenen, die laat of later kwa-
men, tóch een stoel wilden hebben.
Ja, mensen, dat gaat niet, ik kan ze moei-
lijk van m'n rug snijden. Op is op!

Paniek!

Tegen twaalven begon het een beetje kri-
tiek te worden. Toen kwam de vloed opzet-
ten, waardoor het strand steeds meer en
meer als 't ware inkromp! Nou dat geeft
op zo'n dag ols zondag altijd de nodige
problemen, want de mensen, die aan de
vloedlijn de zee zogezegd uit de eerste
hand hebben, zoeken dan een drogere plek
hogerop. U kunt zich voorstellen tot wat
voor vertoningen dit leidt. Ik heb er trou-
wens al eens eerder over geschreven. Er
is dan echt wel sprake van een lichte pa-
niek! Kijk. de mensen die wat hoger op het
strand zitten, moeten dan allerlei maatrege-
len gaan treffen om de invasie van de
vloedlijn het hoofd te bieden en dan komen
ze mij aan m'n kop zaniken over plaatsje
hier, plaatsje daar, plaatsje zus, plaatsje
zo. Je wordt er tureluurs van. Komt er nog
bij, dat er op die ogenblikken, waarop de
klup gaat verkassen, veel kotertjes zoek
raken, die natuurlijk altijd weer terecht ko-
men. Maar de herrie heb je er toch maar
van.

Kotertjes waren ondeugend
Jans bleef schik in de omstandigheden
houden. Waar dat mens toch die energie
vandaan haalt. Het lijkt wel of ze ieder
jaar fitter wordt!
De strandbediening had 't niet gemakke-
lijk. Zonder bijzondere dingen is 't al moei-
lijk genoeg met zo'n vol tableau door de
nauwe passages tussen stoelen en tafeltjes
te laveren. Maar helemaal ondoenlijk wordt
het als kleine rot jochies nylon draden tus-
sen de stoelen gaan spannen! Ja, daar kan
je nou wel om lachen, maar voor zo'n
meisje met een vol dienblad, dat dan
prompt op haar snufferd valt, is 't heus
geen lolletje. Ach, in het algemeen kan ik
wel tegen een aardigheidje, we zijn heus
geen strandburpkraten, maar zulke dingen
gaan mij toch iets te ver. Te meer, omdat
dan de familieleden, inklusief de ouders,
van die jochies smakelijk zitten te lachen.
Volgens de berichten zijn er over de hele
dag heen ongeveer 250 kindertjes zoek ge-
rakt. De politiepost aan de Rotonde
'werkte' op hoogspanning, maar de klein-
tjes werden ook vaak 'terug bezorgd' bij
de reddingsposten. Vroeger zetten de moe-
ders met lippenstift het nummer van de
tent op de rug van hun kinders of ook wel
hun naam en adres. Maar dat laatste is
niet zo geslaagd, want dan worden ze te-
rugegebracht aan een adres, waar nie-
mand thuis is! Maar je ziet het bijna niet
meer. Worden de moeders en vaders wat
zorgelozer met hun kinderen?

Parkeren en openbaar vervoer
De jongens van de frisdranken-fabriek kwa-
men ook nog even langs. Ja hoor, vul de
zaak maar aan, want is 't vandaag niet
nodig, dan zeker maandag of dinsdag. Ze
wisten te vertellen dat er weer 'schofterig'
— ja het zijn hun woorden hoor! — werd
geparkeerd aan de boulevards. Ja, die
klachten heb ik meer gehoord deze zomer.

Ze zetten hun auto's' doodgewoon dwars
op het trottoir, zodat voetgangers dikwijls
niet eens kunnen passeren zonder zich op
de rijbaan te begeven. Dat geldt hoofdza-
kelijk voor de straten nabij de boulevards,
omdat de trottoirs daar nogal smal zijn.
Een levensgevaarlijke toestand, mensen,
vooral voor kleine kinderen, die grif de rij-
weg op lopen zonder uit te kijken.
Het openbaar vervoer deed ook z'n best.
De NS had 15 ekstra treinen ingezet en
de NZH 20 autobussen boven de normale
sterkte. Ik denk toch dat het op den duur
een onhoudbare situatie gaat worden met
al die auto's die er al zijn en die er ieder
jaar bijkomen. Er zal iets moeten gebeu-
ren, anders loopt de boel hopeloos vast.
Ik heb het idee dat het openbaar personen-
vervoer in de toekomst een grotere rol gaat
spelen dan we ons voorstellen. Grote par-
keerterreinen buiten Zandvoort en vandaar
uit pendelen naar het strand! Je kunt na-
tuurlijk een hoop wagens kwijt op het cir-
cuitterrein, maar dat is ook weer zonde
van dat mooie duingebied, waar ze even
goed een rekreatiepark kunnen aanleggen.

Lange dag
Nou, de pret werd zondag tot laat in de
avond voortgezet, dat wil zeggen: na 6 uur
kwamen nog wandelaars, die het midden
op zo'n dag te druk vinden, een kopje kof-
fie of een pilsje halen. Jans bleef onver-
moeibaar! Maar we hebben allemaal lekker
gewerkt, zeker niet in de laatste plaats het
bedienend personeel, dat een grote pluim
van mij krijgt! En als je dan je boeltje aan
kant hebt, om voor de volgende dag voor-
bereid te zijn, is het al tegen elf uur. Een
lange dag, mensen!

't Gaat gewoon door!
En nou hebben we inmiddels de maandag
en de dinsdag ook achter de rug. Doorde-
weekse dagen zonder vakantie — hoogsei-
zoen en — ze verschilden in drukte nauwe-
lijks van de zondag. Ik weet 't niet meer
hoor, wie er allemaal vakantie hebben. De
zaken gaan gewoon door en het einde van
't mooie weer schijnt nog lang niet in zicht
te zijn. Met het aanstaande weekeinde be-
gint de bouwvakvakantie. Wat het dan moet
worden? Maar we kunnen niet meer dan
ons best doen. En orobeer eens de moed
op te brengen uw auto thuis te laten! Al
was 't alleen maar om een pleister te leg-
gen op het verlies van de Spoorwegen en
de autobusdiensten!
Ach, ik weet 't wel, u doet 't toch niet,
maar rij dan alsjeblieft voorzichtig en par-
keer — als u dat lukt — korrekt!

Kwallen
De laatste dagen worden we weer 'bezocht'
door de beruchte kwallen, die met aanhou-
dende landwind altijd naar de kust afdrij-
ven. Deze keer zijn er nogal wat fors uit-
gegroeide eksemplaren bij. De meeste men-
sen verdragen de aanraking met de draden
van deze griezels slecht. Het enige wat nog
wel_ eens verlichting van de pijn kan geven,
is 't betten met amoniak. En pas op met
heel kleine kotertjes, mensen. Die kunnen
er echt ziek van zijn. Brengt u dat spul
veiligheidshalve liever van huis mee, want
onze voorraad is beperkt en als iedereen
er om gaat vragen, is 't gauw op!
Tot nog toe hebben we de hoogste barome-
terstanden sedert het uitbreken van de zo-
mer. Denk aan uw tere stadshuid bij een
langdurig verblijf onder de zon! Brandbla-
ren doen verdraaid veel pijn!
Tot de volgende week! STOELEMAN

Radio Peeters nv
heeft weer unieke aanbiedin-
gen, b.v. KTV's, portables, pla-
ten, recorders, enz.
Lees onze advertentie op pagi-
na 2 !

MIDDENSTANDSKOMMISSIE
GAAT (BESLOTEN) VAN START
De onlangs ingestelde kommissie midden-
en kleinbedrijf, bestaande uit een vertegen-
woordiging van de plaatselijke midden-
standsorganisaties en het gemeentebestuur,
zal binnenkort met zijn werkzaamheden be-
ginnen.
De kommissie heeft de bevoegdheid, op
grond van de door de raad vastgestelde
Oyerlegverordening gemeentebestuur —
midden- en kleinbedrijf, het kollege van b
en w te adviseren over alle onderwerpen
die de belangen van het zelfstandig mid-
den- en kleinbedrijf raken.
Op verzoek van de plaatselijke midden-
standsorganisaties zal het beraad in de
kommissie een besloten karakter dragen.
Alleen de strandpachters hebben zich uit-
gesproken voor het houden van openbare
bijeenkomsten.

. .
. B R O M M E R S ^

VER5TEEGE
HRLTESTR. 18 • TEL :<439- ZRKDVODRT
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mensen en zaken
een heerlijke vakantie

Er zijn vandaag de dag nog mensen, die
geen vakantie hebben gehad, als zij niet in
Spanje, Joegoslavië of op Mallorca zijn ge-
weest. Zij behoren tot de kategorie 'veel-
kilometer-makers'. Algemeen is het ver-
schijnsel een vakantie af te meten naar het
aantal kilometers, dat gemaakt is en de
hoedanigheid van de keuken in de hotels,
die men heeft aangedaan.
Zeker, lekker eten hoort er nu eenmaal bij
en als je een hele dag achter het stuur
hebt gezeten op propvolle wegen.-ïiwil je
wel eens wat anders. Je hebt dan de on-
bedwingbare lust je eens lekker te goed
te doen aan eten en drinken. Het merk-
waardige van dit verschijnsel is, dat je dan
de volgende dag niet zo uitgerust bent als
je wel dacht. Je hebt zelfs een lichte of
zware hoofdpijn, je voelt je wat 'opgebla-
zen' en je hebt eigenlijk nergens zin in.
Je zou stomweg op je bed moeten blijven
liggenl Maar je familieleden, waarmee je
op pad bent, denken er anders over. Die
willen genieten en ze dwingen je opnieuw
in je blikken trommel -plaats te nemen om
240 kilometer verderop de Schnitzel van
je leven te gaan eten. Ja, het was lekker,
maar het weer was te warm.
Na een week voel je je echt ziek. De stof-
wisseling gaat niet zo best meer en met
bezorgdheid konstateerde je in een lokale
drogisterij, waar een weegschaal stond, dat
je twee pond bent aangekomen.
Gut, had ik die maagkrampen ook vóór ik
met vakantie ging? Voelde ik me ook zo
moe een week geleden? En ik was, geloof
ik, vanmorgen verdraaid onredelijk tegen
m'n dochter, alleen omdat ze omkeek naar
die lachende Spanjool. Ik zal het morgen
anders doen, want tenslotte ben ik met
vakantie, die ik zo broodnodig had.
De volgende dag moet je naar die en die
plaats, heb je van een kennis gehoord.
Eten? het einde! Onderweg snauw je je
vrouw af, die zich met de wijze, waarop je
rijdt, bemoeit. Ja, wat dacht je"? Moet je
je dan zonder kommentaar laten 'snijen'
door zo'n lummel van een Fransoos? Daar
ga je natuurlijk achteraan en je gaat 'm
uitgebreid vertellen waar het op staat. Je
haalt het niet, want anderen halen je in
en dringen zich tussen jou en de niets ver-
moedende Fransman. Je wordt zenuwachtig
en onmetelijk nijdig, je hoofd wordt purper,
omdat je wrok geen eindstation heeft. Je
vrouw leest je de les. Vandaar. Een auto
vol ruzie en een -Fransman, die godzalig
met z'n vriendin naar Tunesië tuft en ieder-
een snijdt.
Je eet helemaal niet lekker en van die el-
lendige wijn, die ze er bij schonken, heb
je de volgende dag al weer een punthoofd.
Ik wou dat ik thuis was, met m'n pilsje,
m'n teeveetje en de biljardklup. Wat een

NEDERLAND
HET DICHTSTBEVOLKTE
EEG-LAND
Volgens het jongste eksemplaar van de
EEG-basisstatistieken is Nederland met
384 inwoners per vierkante kilometer nog
steeds het dichtstbevolkte land van de ge-
meenschap. Het inwonertal van Nederland
wordt tegen 1975 geschat op 13.660.000
en wordt tegen 1980 geraamd op
14.460.000.
Het gemiddelde aantal inwoners per vier-
kante kilometer in de gemeenschap is 161.
In 1975 wordt de EEG-bevolking geraamd
op 195.190.000 en in '80 op 200.650.000.
(Ter vergelijking: in de gehele wereld is
het gemiddelde inwonertal per vierkant ki-
lometer momenteel 26. De wereldbevolking
wordt tegen 1975 geraamd op totaal 4,2
miljard en in 1980 op 4,7 miljard).
In percentages uitgedrukt heeft Nederland
van alle EEG-landen de meeste kinderen be-
neden de 15 jaar, namelijk 14 procent jon-
gens en 13.4 procent meisjes.

rotland dat Spanje, met die eeuwige hitte
en dat stof en die> grijnzende zwarte ke-
reis, die zo broeierig naar je dochter kij-
ken.
Tot grote verbijstering van je familieleden
kondig je de volgende dag aan dat je de
vakantiepret met vier dagen bekort. Want
je moet per se donderdag die verschrikke-
lijk belangrijke bespreking bijwonen, waarin
ze 't hebben over de fusie met maatschap-
pij zus en zo. Je weert nors en gemelijk
alle protesten af. Je gaat eenvoudig terug,
je hebt met niemand iets te maken.
De volgende dag, alweer een volgende
dag', ga je terug naar Nederland. Nee zeg,
geen flauwekul, ik heb geen centen voor
souvenirs, je wordt genept bij het leven.
Goed, geen souvenirs, niet eens dat leuke
tuniekpakje voor je vrouw en die beeldige
hot-pants voor je dochter.
Je voelt je een overwinnaar, ze moeten zich
maar naar jou regelen. Jij verdient de poen
en jij zegt dat we volgend jaar zeker niet
meer naar Spanje gaan. 't Zal wel Israèl
worden. Is ook lekker ver.
Met een over je broekriem puilende buik
neem je plaats achter het stuur van je
Mercedes, Je laat een onbeschofte boer als
het hotelpersoneej je vriendelijk nawuift. Je
vrouw staart zwijgend door het raampje
naar buiten. Zoon en dochter bekvechten
om een of andere futiliteit.
De gereïnkarneerde ontvredenheid is op
thuisreis. MOMUS

TWEE KONSERTEN
IN ZANDVOORT

Eind vorige week en begin deze week von-
den in Zandvoort twee muzikale manifesta-
ties plaats. ,
Het Oakpark Hfgh School Choir uit Chica-
go (VS) gaf in het kader van zijn Euro-
pees toernee een uitvoering in de hervorm-
de kerk aan het Kerkplein en .afgelopen
maandag konserteerde het Noordhollands
Philharmonisch Orkest eveneens in genoemd
kerkgebouw.
Het waren vooral de zandvoortse koorlief-
hebbers, meest leden van TOZ, die belang-
stelling voor de vijftig in kleurige oranje
blazers gestoken jeugdige zangers en zan-
geressen uit Chicago toonden.
Het programma bestond uit een aantal klas-
sieke werken en gospelsongs.
De amerikaanse koren hebben de naam bij-
zonder gedisciplineerd en akkuraat te zin-
gen. Dit was ook donderdagavond in het
kerkgebouw het geval. Wat de jongens en
meisjes op technisch gebied presteerden
laat zich alleen nog in superlatieven uit-
drukken. Maar de perfekte behandeling van
tekst en melodie bleek weinig of geen ruim-
te te laten voor een eigen inbreng. Daarom
bleef het zingen, ondanks de indrukwekken-
de inzet van koor en leiding, oppervlakkig
en werd het gemis aan persoonlijke klank
en interpretatie soms pijnlijk hoor- en voel-
baar. Het publiek reageerde bijzonder
enthousiast op de vertolking van het reper-
toir.
In de ochtenduren vond een officiële ont-
vangst van de koorleden en hun begelei-
dersCsters) plaats door het gemeentebe-
stuur in het raadhuis.
Maandagavond bracht het Noordhollands
Philharmonisch Orkest o.l.v. dirigent Henri
Arends in de ruimte van het hervormd kerk-
gebouw een Mozartprogramma ten gehore.
In het pianokonsert in C trad de pianiste
Marianna Gouder de Beauregard als soliste
op. Haar overigens niet onverdienstelijke
vertolking van de pianopartij klonk wat mat
en dit werd nog geaksentueerd door de
nogal dominerende klank van het orkest.
Na de pauze werd de symphonie 39 van
de komponist uitgevoerd. De spirituele ver-
tolking van dit werk, dat het orkest alle
kansen bood te ekselleren, werd ongetwij-
feld het muzikale hoogtepunt van de avond.

J.K.

VIER MENSEN
UIT ZEE GERED
Gistermiddag alarmeerde de strandpolitie
de zuidpost van de Zandvoortse Reddings-
brigade dat twee mannen In een plastik
boot tengevolge van de sterke Jandwind
steeds verder zeewaarts dreven, de be-
manning van een patrouillevaartuig van de
ZRB koerste direkt naar de plaats waar
het tweetal zich bevond — ruim vierdui-
zend meter van de kust — en slaagde er
in de beide opvarenden aan boord te nemen
en veilig aan land te brengen. De mannen
bleken na hun angstig avontuur volkomen
uitgeput,
Korte tijd later kwam de kustbrigade op-
nieuw in aktie toen een 36-jarige duitse
vakantieganger met zijn 6-jarig zoontje op
een luchtbed te ver uit de kust raakte.
Zij werden door de ZRB van het luchtbed
gehaald en naar het strand gebracht,

UITSLAGEN P.V. PLEINES
J.l. zondag nam de postduivenvereniging
deel aan de laatste midfondvlucht van het
seizoen. De duiven werden in Compiëgne
— afstand 352 km — om 8 uur gelost.
De eerste duif arriveerde om 13.17.59 uur.
De resultaten waren:
C. Visser; 1; W. Driehuizen: 2; M. Buis:
3; J. Swart: 4; H. Lansdorp: 5, 6. 11; P.
Danneburg: 7, 17; P. Koper: 8; K. Drie-
huizen: 9; P. Peters: 10; Jb. Koper: 12,
13, 18 en C. van Egmond: 16.
Midfondkampioen werd P. Koper met 279
pnt. De tweede tot de vijfde plaats waren
resp. voor W. Driehuizen met 269 pnt.,
K. Driehuizen met 269 pnt., Jb. Koper met
268 pnt. en P. Danneburg met 262 pnt.

FAMILIEBERICHTEN

LIVING ISLAND
IN NIEUW UNICUM
Morgenavond treedt de zandvoortse beat-
groep Living Island op in de beatkelder van
Nieuw-Unicum. De avond, welke wordt ge-
organiseerd door een der bewoners van het
revalidatiecentrum, de heer A. de Ridder,
begint om 19.30 uur. De kelder is vanaf
19.00 uur voor het publiek toegankelijk,
want iedereen is van harte welkom de uit-
voering van Living Island bij te wonen.

BlMhlJd h «M k««ty«

SLANK
MET

Radio Peeters
BIEDT U:

KTV, 56 cm van 2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. lichtnetjbatt van 385,— voor 248,—
RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt. van 458,- voor 398,—
RCA stereo recorder, 3 snelh van 898,— voor 598,—
RCA stereo recorder, losse boxen van 998,— voor 698,—
RCA portable radio van 95,— voor 59,—
RCA portable radio met lamp van 110,— voor 68,—
SONY portable radio FM|MG van 175,-voor 128,-
SONY portable radio MGlKC van 175,-voor 99,--
Arena tunerjverst. met luidspr van 654,— voor 498,—
Erres cass. recorder plus lichtnetapp. van 258,50 voor 198,—
SONY recorder mono TC 108 van 448,--voor 298,-
SONY recorder mono 4 sporen ....van 498,— voor 348,—
Aristona portable TV voor accu plus lichtnet

van 720,- voor 498,-

2,50Klassieke LP's voor slechts .-.

Radio Peeters n.v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort

LEEN BAKKER opende voor U
in Zandvoort aan de Kerkstraat 1O
een leuk klein modehuis
onder de naam ,HET ZWARTE SCHAAP'
De naam zegt het al. Wij willen graag opvallen tussen de
witte schapen en dat doen wij door u HOOG MODISCH
GOED AAN TE BIEDEN VOOR LAGE PRIJZEN I

Voor de Rotterdammers en Dordtenaren onder u is Leen's
naam al vele jaren een hegrip op textielgebied.
Komt u dus beslist eens bij ons neuzen !

Deze week van de bekende 'Spencer Hey', die gesloten is en waarvan Leen door tussen-
komst van de bank de gehele voorraad overnam, alle DAMESVESTEN, PULLOVERS
met korte mouw, HEREN PULLOVERS, TRUIEN en PULLOVERS.
Moeten wij'u van dit süper-de-luxe goed nog iets vertellen? Alle artikelen met merk er op,
NU VOOR E X T R A LAGE PRIJZEN!

En dit is DE aanbieding voor pa:
3 super-de-luxe HERENOVERHEMDEN, in alle mogelijke
kleuren, keus uit korte of lange mouw. Kosten normaal ƒ 15,-
per stuk, is dan ook de allermooiste kwaliteit die er bestaat!

NU ALS OPENINGSSTUNT, DE 3 STUKS VOOR f 25.-

Kom eens lekker neuzen in onze
BAKKEN VOL MET BADSTOF-
SWEATERS !
Welke u ook maar uitzoekt,

u betaalt slechts f 3.98

voor MA: vlotte gehaakte PULLOVERS uitzoeken voor 3,98

TOT ZIENS IN HET ZWARTE SCHAAPKERKSTRAAT 10, ZANDVOORT

JOSÉ VAN GOOL
en
GERARD VAN DER STORM

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de kerkelijke inze-
gening zal plaatsvinden op zaterdag 17 juli
a.s. om 13.30 uur in de 'Hasseltse Kapel',
te Tilburg.
Juli 1971
Tilburg, v. Meterenstraat 22
Zandvoort, Haarlemmerstraat 66
Dagadres: Restaurant 'De Postelse Hoeve',
dr. Deelenlaan 10, Tilburg.
Receptie: van 16.30-18.00 uur.
Toekomstig adres: Kromhoutstraat 49,
Eindhoven.

De heer W. T. v. PELT
en
Mejuffrouw B, SCHAAP

geven kennis van hun voorgenomen huwe-
r lijk op zaterdag 10 juli 1971 in Rochester
CUSA).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 12 juli
1971 gedurende 14 dagen ter gemeente-
sekretarie voor een ieder ter inzage liggen
de bouwplannen voor:
1. het oprichten van een kantine op het

terrein van de kinderboerderij aan de
Vondellaan;

2. het vergroten van het hotel Bouwes aan
t het Badhuisplein 7 met een kongreszaal.
Gedurende de termijn van terinzageligging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen deze bouw-
plannen indienen.
Zandvoort, 6 juli 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

•De burgemeester van Zandvoort is verhin-
derd op de woensdagen 14, 21 en 28 juli
en 4 augustus spreekuur te houden.

BURGERLIJKE STAND
2—8 juli 1971

Geboren: Niels Johan, z.v. J. van der Mije
en H. E. Roodvpets.
Overleden: Neeltje Molenaar, oud 68 jaar,
gehuwd geweest met J. Keesman; Anna Ma-
ria van Raaphorst, oud 82 jaar, gehuwd
met F. H. Bruijns.
Ondertrouwd: Armand Jean Marie Dersi-
gni en Cornelia Theodora Catharina Koo-
men; Robertus Cornelis Paardekoper en
Nora Cornelia Eldering; James Scheevaas
en Alida Petronella Smienk; Robert Mole-
naar en Grietje Helena Pel; Gosse Elzinga
en Antonia Cordes.
Gehuwd: Willem Lissenberg en Karla Ca-
mek; Hendrik Jan Dannenburg en Simone
Knollenburg.
Geboren buiten de gemeente: Gabrièlla Ger-
manna, d.v. H. Visser en W. P. M. Bos-
man; Andy Richard. z.v. E. N. Alberto en
A. Gonzalez Gonzalez.
Overleden buiten de gemeente: Jacob van
der Mije, oud 82 jaar, gehuwd met L. Se-
mei.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathol, tel. (023)
31 32 33.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 10 en zondag 11 juli:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
10—16 juli:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 11 juli:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wolfram Krupka, Reckling-
hausen.
10.30: ds. P. van der Vloed.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 11 juli:

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits, nh, Edam
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 11 juli:

10 uur: kandidaat P. Hoogstraten, Sant-
poort.
19 uur: ds. J. de Waard.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA

Zaterdag 10 juli:
19.30 uur: misviering zonder zang
20.30 uur: eucharistie met samenzang in
duitse taal. _

Zondag i 1 juli:
9.30 uur:, duits-nederlandse heilige mis
met latijnse- volkszang.
11.30 uur: eucharistie met samenzang
en meerstemmige koorzang van het da-
mes- en herenkoor.
19.30 uur: avondmis.^

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat

Zondag 11 juli:
8.30 uur: misviering zonder zang.
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-

menzang. '

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.
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INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. Gerkestraat 40 zd.
ZAND VOORT Telefoon 3603 >

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

het is beter kamerbreed
tapijt te kopen bij

MEDINA CARPETS N.V.
omdat bij MEDINA: alleen merkartikelen verkocht worden tegen de laagste

prijzen, zoals: INTERTEST, KEYZER BONAPARTE, (VENETA, BER-
.GOSS, PARADE en vele andere bekende merken in elke prijsklasse
en alle standaardbreedtes: ƒ41,50 - ƒ59,95 - ƒ65,95 • ƒ69,95 -
ƒ 71,95 •-ƒ 85',95 - ƒ 95,,95 • ƒ 105,00 • ƒ 109,00 - ƒ 1,15,00 • ƒ 119,00
ƒ 147.50 tot ƒ 248,00 per strekkende' meter.

i
omdat bij MEDINA: nylonvilttapijt voor ƒ41,50 per strekkende meter op 400

crn,. breed verkocht wordt in prachtige kleuren l

MEDINA: wachttijden een onbekend 'woord! is! il. 'omdat bij

omdat bij MEDINA: de klan{, koning is l

omdat bij

omdat bij

omdat bij

omdat bij MEDINA: het grootste assortiment aanwezig is l

omdat bij

MEDINA: alle kamerbreedta'pijten gratis worden gelegd

MEDINA: de mogelijkheid tot financiering bestaat!

MEDINA: garantie, ook garantie betekent l

in
l

MEDINA: vakbekwame verk'ópers zijn, die U deskundige voorlichting
verstrekken, zonder opdringerig te zijn !

omdat bij MEDINA: U gerust binnen kunt lopen en gezellig rond kunt kijken,
zonder dat U zich verplicht voelt tot kopen over te gaan l

omdat bij MEDINA: vrij entree is l

M
omdat bij MEDINA: duizend mogelijkheden aanwezig zijn om uw kamerbreed-

tapijt in één van onze filialen te kopen l

MEDINA CARPETS N.V.
AMSfERDAM, Albert Cuypstraat f75, telefoon (020) 764025

HAARLEM, Gen. Cronjéstraat 4, telefoon (023) 266277

HAARLEM, Grote Houtstraat 166, telefoon (023) 317665

ZAANDAM, Gedempte Gracht 44, telefoon (02980) 67160

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

UITVERKOOP - UITVERKOOP
BOLLE DOET MEE EN HOE E
ONZE LAGE PRIJZEN
NOG LAGER!
LADE-, BUIK- en HALKASTJES, HOEK- en
ZILVERKASTEN, HANGVITRINES, COMMODES,
SECRÉTAIRES, FAUTEUILS, STOELEN, SALON- en
WIJNTAFELS, MIMISETS, NAAIBOXEN,
KAPSTOKKEN, VOETSCHOMMELS, LECTUUR-
BAKKEN, VERLICHTING, SPIEGELS, CONSOLES,
handgeslepen KRISTAL, fraai porselein, ' .
GROEPEN, 90% zuiver TIN, KOPERWERK, enz.
Mahonie EETHOEK, BIEDERMEIER v. 795,- v. 596,-
Notenh. EETHOEK QUEEN ANNE v. 690,- v. 496,- .

en NU OPGELET - BIJ BOLLE
12000 METER GORDIJNSTOFFEN
voor EENDERDE van de PRIJS
3200 METER BEKLEDINGSTOFFEN;
voor de HELFT VAN DE PRIJS!
Al deze stoffen van Ie kwaliteit, zonder fouten, van de beste binnen- en
buitenlandse fabrieken. In de mooiste dessins en effen kleuren.

We kunnen onmogelijk ALLES ADVERTEREN.

KOMT U GEZELLIG RONDROMMELEN
BIJ BOLLE kunt U dat doen
ZIJLSTRAAT 83, bij de GROTE MARKT, HAARLEM

VRIJ ENTREE-VRIJ ENTREE

SLANK

me

de maaltijd in een koekje

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u f niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd .door ons vakkundig schoon-
'maken!« ' '' ' ' , , , , ,
H. A. S PI ER l EU S, Koninginneweg |21,

'Zandvoort. Telefoon 5012. , ,

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc:*

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort - Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BLIJDE
RIJDERS

500 Lusso
Z cyl. 499,5 cc., 18 Dm-pk, 95 km,
kunst/eer bekleding

f.'4731,- : excl. B.T.W. f. 4150,-

500 D
2 cyl, 499.5 cc. 18 Dm-pk, 95 km.
laken of kunstleer bekleding

f. 4398,- l excl.' B.T.W. f. 3850,-

600 E .
4 cy/.. 767 cc . 29 Dm-pk. HO km •
kunstleer bekleding

f. 4560,- )l excl. B.T.W. f. 4000,-

prijzen „af Born" en vrijblijvend

AUTOBEDRIJF R A A Y E N
•i

Telefoon 02507 - 5346
Kamerlingh Onnesstraat 15

ZANDVOORT Zuid

Regelmatig diverse occasions met Bovag-garantie

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

„Tetrode"
vanouds het Roomhuls,
Bloemendaalseweg 271, Overveen,
tel. 023-252701, t.o. Station.

Internationale specialiteiten.
Gezellige sfeer en redelijke prijzen.

Ook voor recepties en diners.
Voor- en achterzijde vrij parkeren.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Drukkerij Oud t
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel.' (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN
i i '

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES j

VERLOVINGSKAARTEN

Makelaar O.a.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 -Tel.15531
Zandvoort '

nod . u <•

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Een onafhankelijk

blad:

De
a B

Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

• Dus aktueel

« Objektief-kritisch

9 Vaste medewerkers

Wordt gelezen ^door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

i ' ' ,.i
'^ y

Ook door U?

Zo niet: ;

Abonneert U dan NU!

de 'Zandvoortse Courant'

Achterweg 1, telefoon 2135

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW

ADRES: Sophiaweg 4.
(023) 242212 Garage' Flinterman, Zand-

voortselaan 365. BentveldfSAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chme. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren '
incl. ondervloer en leggen,
reeds v. a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schilders-
bedrijf

H.C, v.
Telefoon 2638.

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
mei

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hofstraat 1-5,
- HAARLEM,

telefoon O 23 - 31 50 55

HONDEN
SET. \ ->~«•
Plukken ) modellen

Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.
Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Specialiteiten-Restaurant

Tetrode
Bloemendaalseweg 271,
Overveen, vraagt voor spoe-
dig: leerling-kok en een aide
de quisine; en tevens jonge
kelner, 5-daagse werkweek.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (I2st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.Q. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostveriorenstraat 113
Telefoon 4479.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUD f

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135
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./ In de SuperMarts met een V.
gebakafdeling t/m zaterdag

Vruchten-
punten

4 stuks

600 gram
- — x B W

^^^£^»dt2§v •l'̂ ê'i

BÜTTERSCOTCH

VOOR CAMPING EN PICKNICK

Bekers van
styropor

voor warme en koude dranken

zak

Witte
Servetten

pak 120 stuks

Leverkaas
vacuüm verpakt ,;, \

" ; / x x\ ^;\10Q,gVam,

^ ' inWri1 groot aantal SuperMarts -'^if^ij^A ^jj^ff'

Iliei ' - ' ioo gram JS^i,

'*,>• >\• ; - • ,,-";•- >,;,, <•;.,;;,> ^,v ( . s s ^.-^<w;cv '.w, --

in-ffwi :̂ S ;̂>^S,|
IV; Jlftlw l VICTORIA V; :%^-/,v,^ v '<;/

^••MAGEREHHMB ••"""*•. ;::;/,i::-,Sf™'ï-ri".,,Choc.Melk

Defijnstt
*r *f f ' ••' :

worsten en paté's üft
de Ardennen nubijÜ(\

Uit onze afdeling delïcatëssen /,

Ardenner Hesp
Verrukkelijke ham op speciale wijze 'gerookt

100 gram <

Grogne d'Ardenne
Ardenner preskop, bereid met mager varkens-
vlees. 100 gram'

Paté VieuxTemps
De op klassieke wijze'bereide paté> Een>echt-v
'ouderwetse' lekkernij. ; "'

Ch Prima Rijst
, DROOGKOKEND

Katmenu
.kilopak

PURINA. pak 450 gram

Makreelfilets
zonder huid en graat blik 125 gram

cassis of framb./bessen. fles 0.75 Itr.

, SPECIALE AANBIEDING JI4MI

Oh Mergpijpjes 109
«^ met aardbeiensmaak pak 5 stuks ••£

KANJERBOEK
' Een 'lees-,'' luister^'speelden -\i
' ,,„wee$-stirboek' *• - '*•t' *'";vvoor'kinderen,'

van 8-13 jaar,
f, 166 pagina's dik'

t/m zaterdag

*«ge, Import
Sperziebonen
kwaliteitsklasse I

500gram
nTpf̂  kwaliteitsklasse I

Sinaasappelen
10 stuks samen minstens 2 kilo

Komkommers
kwaliteitsklasse i per 500 gram

champignon-, berne- of
satésaus met rijst pak NU

Kuikenrollade
700 gram JO? SP*

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Prijzen gelden van donderdag 8 t/m woensdag 14 juli

naar
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nieuwe methode voor
houdbaarheid voedse! in blik
Een voorraadje groente en fruit kan soms
goede diensten bewijzen, vooral omdat de
houdbaarheid van deze produkten onbeperkt
schijnt. De tegenwoordig toegepaste inetho-
den van inblikken garanderen een produkt
dat Inderdaad zeer lange tijd bakterlolo-
gisch betrouwbaar Is.
In de inhoud van het blik kunen echter ver-
anderingen optreden o,a. door de wederzijd-
se inwerking van de inhoud en het blik. Ook
zijn door chemische omzettingen verminde-
ring van voedingswaarde en organoleptische
eigenschappen mogelijk.

Onttlnnen en ontijzeren van het
conservenblik.

Een conserveblik wordt vervaardigd van dun
staalplaat, voorzien van een tinlaag. Deze
tinlaag werd vroeger in bladen opgebracht
(hot-dipped),'tegenwoordig wordt de staal-
plaat electrolytisch vertind. De laatste me-
thode is economischer omdat het tin dunner
opgebracht kan worden; bovendien is het tin
vaster op de staalplaat gehecht.
Het opgebrachte tin voorkomt het roesten
van het blik. Tin kan echter overgaan op de
inhoud van het blik en in sommige produk-
ten treft men na enige tijd een hoog tin-
gehalte aan; waarbij het opmerkelijk is, dat
het tingehalte van de groente dikwijls veel
hoger is, dan dat van de opgiet.
Aantasting van de tinlaag is te herkennen
aan etsfiguren of "ijsbloemen". In de mees-
te landen geldt een maximum toelaatbaar
tingehalte van 250 mg per kg produkt.
Onttinen van blik kan mede veroorzaakt
worden door een hoog nitraatgehalte in het
voedingsmiddel.
De toepassing van gelakte blikken heeft het
onttinnen grotendeel tot staan gebracht.

O 9

Deze keer weer een zware "Kurzpartie".
In een bekende variant van het Frans weet
de witspeler zijn tegenstander op de 14e
zet met een fraaie zet te overrompelen en
vervolgens binnen 7 zetten tot overgave te
dwingen.
Shabanov - Mnatzanian, Halve Finale

Russisc kampioenschap,
Daugavpils 1971

1. e2-e4, e7-e6, 2. d2-d4, d7-d5, 3. Pb1-c3,
Pg8-f6, 4. Lc1-g5, Lf8-b4, 5. e4-e5, h7-h6,
6. Lg5-d2, Lb4 x c3, 7b2 x c3, Pf6-e4, 8.
Dd1-g4, Ke8-f8 (Waarschijnlijk gelijkwaar-
dig aan het alternatief 8. ...g6) 9. Lf1-d3,
Pe4xd2, 10. Ke1xd2, c7-c5 (Bekend is,
dat 10. ...Dg5+, 11. Dg5:, hg5:, 12. f4 Wit
een gunstig eindspel oplevert) 11. Pg1-f3
(De theorie gaat hier verder met de scher-
pe voortzetting 11. h4, Da5, 12. Th3, cd4:,
13. Tg3, Dc3:+, 14. Ke2, die vol onduide-
lijkheden zit. Zoals het verloop van de on-
derhavige partij echter aantoont, is ook de
tekstzet niet zonder venijn) 11. ...Dd8-a5,
12. h2-h4, Pb8-c6, 13. Dg4-f4, b7-b6?
(Wordt op briljante wijze weerlegd. In de
thans op het bord komende varianten blijkt
het funest voor Zwart, dat zijn dame niet
meer terug kan naar c7. Een betere moge-
lijkheid was (zegt grootmeester Gipslis in
"64") 13. ...cd4:, 14. Pd4:. Pd4:, 15. Dd4:,
Ld7, 16. Th3, Tc8, 17. Tg3, Lb5, 18. a4,
Ld3:, 19. cd3:, hoewel ook dan Wit nog
beter staat)

i m.

lal

14. Pf3-g5M, h6xg5 (Gedwongen, want 14.
...Pd8 hielp niet wegens 15. Pf7:l Pf7:,
16. Lg6 enz.) 15. h4xg5, Th8xh1 (Zwart
had weer weinig keus; op 15. ...Tg8 zou
16. g6, Pd8, 17. gf7:, Pf7:, 18. Lg6 ge-
volgd zijn) 16. g5-g6! (De pointe van de
witte kombinatie) 16. ...Kf8-e7 (Zwart is
er droevig aan toe. Op 16. ...f5 kwam win-
nend 17. ef6: e.p., Tal, 18. Dd6+; enz.
en 16. ...Pd8 leidde tot de partijvoortzet-
ting) 17. Ta1xh1, Pc6-d8 (Of 17. ...f6,
18. Th7), 18. Th1-h7, c5 x d4, 19. g6 x f7!
(Een heel lakonieke zet, om Zwarts mach-
teloosheid te demonstreren) 19. ...d4x
c3+, 20. Kd2-d1, Pd8 x f7. 21. Th7 x g7 en
Zwart gaf op. Het is aan alle kanten uit.

Een plezierig partijtje om na te spelen!

Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Welke laksamenstelling gebruikt wordt is
afhankelijk van het te verpakken produkt.
Zo kent men o.a. doperwten-, spinazie- en
fruitlakken.
Ongelakte of gedeeltelijk gelakte blikken
worden gebruikt om de kleur van blanke
produkten zoals asperges, appelmoes en
peren zo goed mogelijk te behouden door
de reducerende eigenschap van tin.
In de laklaag op de blikplaten worden op
regelmatige afstand gleuven gemaakt op de
plaats waar later het blik gesoldeerd zal
worden. De blikken worden gesneden en op
de zijnaden gesoldeerd tot cylinders. Deze
soldeernaad vormt de zwakste plek in het
blik. Is de machine waarmee het blik wordt
gesneden bovendien niet geheel zuiver afge-
steld, dan zullen langs de soldeernaad van
het blik ongelakte delen voorkomen.
De uit blikplaten geponste deksels en bo-
dems worden met een dun rubber tussen-
laagje tegen de cylinders gedrukt, waarna
de randen worden omgevouwen en stevig
dichtgedrukt.
Behalve tin kan ook ijzer uit de blikwand
van de conserven worden opgenomen. Toxi-
cologisch gezien is dit geen bezwaar, orga-
eloptisch gezien wél, omdat de produkten
hierdoor een metaalsmaak krijgen, waar-
voor overigens niet het tin-, maar het ijzer-
gehalte van het produkt verantwoordelijk
is. Ontijzeren van een blik vindt pas in een
later stadium plaats, dankzij de bescher-
mende tin- en eventueel laklaag. Bij een
ernstige mate van ontijzering ontstaat wa-
terstofgas waardoor het blik kan bomberen.

Achteruitgang in voedingswaarde van blik-
produkten bij het bewaren.

In de dagelijkse voeding zijn groente en
vruchten een belangrijke bron van vitamines
en mineralen. Gedurende de opslag van
groente- en vruchtenkonserven ondergaan
de mineralen weinig of geen verandering.
Diverse vitamines zijn echter minder be-
stand tegen verschillende invloeden.
Een lage opslagtemperatuur (3 gr. C)
werkt enigszins vertragend op de achteruit-
gang van kleur, smaak en aroma en op de
consistentie. Vooral de kleur van ingeblikte
voedingsmiddelen kan bij langdurige opslag
sterk veranderen. Aardbeien zijn bijvoor-
beeld na een jaar bewaren niet erg aantrek-
kelijk, na drie jaar opslag zijn ze beslist
niet meer acceptabel. Sperziebonen gaan
wel in smaak achteruit, ze krijgen een me-
taaiachtig aroma, maar na drie jaar kunnen
ze nog gegeten worden. Spinazie verliest
zijn kleur en is na drie jaar nauwelijks meer
te consumeren; doperwten blijven zelfs na
drie opslag, nog geschikt voor consumptie.
De bewaarduur van groente- en vruchten-
conserven is vooral afhankelijk van het pro-
dukt. Aardbeien blijken de meest gevoelige
conserve te zijn; ze kunnen ten hoogste
1'/2 jaar bewaard worden.

Hoe en hoelang kan men blikconserveen
bewaren?

Blikconserven kan men het beste op een
koele, droge plaats bewaren. Alleen onbe-
schadigde blikken komen in aanmerking om
langere tijd opgeslagen te worden. Bescha-
digde blikken geven meer kans op ontijze-
ren en onttinnen.
Het verdient aanbeveling de blikken liefst
niet langer dan een jaar en ten hoogste
twee jaar te bewaren: vruchten, asperges en
spinazie in ieder geval niet langer dan een
jaar.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

SLPÏ

burgemeester
met vakantie

tijdens
bestuursmoeilijkheden

Naar wij uit betrouwbare bron hebben ver-
nomen gaat burgemeester A. Nawijn de ko-
mende vier weken met vakantie. Dit bete-
kent dat de boycot van de kommissiever-
gaderingen door bijna de helft van de raads-
leden waarschijnlijk niet voor de raadsver-
gadering van 4 augustus a.s. zal eindigen.
Vorige week zaterdag verzochten acht van
de zeventien raadsleden de burgemeester
telegrafisch op korte termijn maatregelen
te nemen in verband met de hernieuwde
schending van het vertrouwelijk beraad. Tot
zolang zouden zij hun deelneming aan be-
sloten kommissie- en raadsvergaderingen
opschorten.
Door de boycot konden de voor maandag-
avond vastgestelde vergaderingen van de

kommissie van publieke werken en die van
financiën geen doorgang vinden. De kom-
missie van algemene zaken, welke wordt
geleld door burgemeester Nawijn, kwam
dinsdagavond wél bijeen. De leden van de-
ze kommissie, die hebben meegedeeld niet
aan besloten vergaderingen deel te nemen,
bleven weg.

RADIO PEETERS nv
HALTESTRAAT 56 - TELEFOON 3618

ANDY WILLIAMS van 21,00 voor 10.00
2x HERB ALPERT van 21,00 voor 10,00
JOHNNY MATHIS 10,00
JOHNNY CASH 10,00

rekreade
De rekreade-vlag heeft al weer 2 weken lang op de 4 projekten Centrum, Noord,
Sandevoerde. De Zeereep en Branding gewapperd. Enkele honderden kinderen zijn
enthousiast ingesprongen op de vele programma's, die de 4 jongerenteams met en
voor hen hebben samengesteld.
Zo waren er spannende speurtochten, yosseajchten, een kabouterfeest, indianenda-
gen, sportwerdstrijden, knutseldagen, filmmiddagen, schatgraven, -lampionoptochten,
een heksenjacht, een projekt rondom kinderen in landen, waar ze niet zo vrij zijn en
zoveel hebben als hier (in samenwerking met de wereldwinkel), een kinderzirkus,
enz., enz.
Voor jongeren en volwassenen waren er film- en dansavonden en verschillende bar-
beques op het strand.
Voor de komende week kunnen de organisatoren voor Centrum en Noord nog geen
uitgewerkt programma geven, omdat er zaterdag weer nieuwe teams komen. Die eer-
ste zaterdag besteden zij dan aan het programmeren.
Op de affiches bij 't VVV, de kerken, op verschillende plaatsen in het dorp en bij de
2 'werkplaatsen': het jeugdhuis op het Kerkplein en het wijkgebouw aan de Linnaeus-
straat, kunt u vanaf zaterdagavond de programma's vinden.
Nu voorlopig CENTRUM:
10 JULI, 8 uur: dansavond. Leeftijd vanaf 16 jaar.
11 JULI, 10-11.30 uur: programma voor kinderen van 4-12 jaar.
12 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 3-5 uur: 8-12 jaar; -8 uur: programma voor jongeren.
13 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 3-5 uur: 8-12 jaar; 8 uur: programma voor jongeren.
14 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 3-5 uur: 8-12 jaar; 8 uur: vanaf 12 jaar, film in de
zaal.van het bowlingcentrum, burg. v. Fenemaplein. 'Warenhuis op stelten', klucht,
Norman Wisdom en Marg. Rutherford.
15 JULI: 's morgens geen programma — alleen als 't plenst van de regen; 2 uur:
4-12 jaar, film in 'De Krocht'. Tekenfim de Poes. Op de rivier • avonturen van een
stadsjongen. Kijk uit! Elias de kleine visser.
16 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 3-5 uur: 8-12 jaar.

Wijzigingen voorbehouden

N O O R D :
11 JULI, 10-11.30 uur: programma voor de kinderen van 4-12 jaar.
12 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 2-4 uur: 8-12 jaar.
13 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 2-4 uur: 8-12 jaar,
14 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 2 uur: 4-12 jaar, film in de zaal van het bowlingcen-
trum. We vertrekken vanaf het wijkgebouw om 1.30 uur. Voor de film zie hierboven
bij programma centrum.
15 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 2-4 uur: 8-12 jaar.
16 JULI, 10-12 uur: 4-8 jaar; 2-4 uur: 8-12 jaar.

Toegangsprijs kinderprogramma's: / 0,25; toegangsprijs kinderfilm: ƒ 0,50.

Verzoek aan de ouders: wilt u uw kinderen niet de beste kleren aantrekken. En wilt
u eraan meewerken, dat uw kinderen niet te lang van te voren bij het jeugdhuis zijn.
(5 minuten voor aanvang):

Wijzigingen voorbehouden

DRIE VERKEERSONGEVALLEN
OP MAANDAG
Maandagmiddag vond op de hoek van de
Zandvoortselaan en de dr. C. A. Gerke-
straat een aanrijding plaats tussen een
door een duitser bestuurde personenauto en
een ziekenwagen die op weg was naar een
patiënt. Geen van de inzittenden liep enig
letsel op. Beide wagens werden zwaar be-
schadigd en moesten worden weggesleept.
Door het ongeval ontstond op dit drukke
knooppunt van wegen een ernstige ver-
keersstagnatie.

H A R V E S T S W E E T I E S , o.a.
PINK FLOYD DEEP PURPLE 10,00
FLYING BURNITO BROTHERS 10,00
BYRDS van 21,00 voor 10,00
De nieuwste LP's van GRAHAM NASH, EMERSON LAKE
and PALMER.

Op dezelfde middag stak op de Boulevard
Barnaart een 3-jarig meisje onverwacht
achter een paar geparkeerd staande wa-
gens de rijbaan over en kwam onder een
passerende auto terecht. Met een gebro-
ken been werd het kind naar een haarlems
ziekenhuis overgebracht.

Op genoemde Boulevard kwamen twee per-
sonenwagens met elkaar in botsing.
De echtgenote van een der bestuurders
moest met een vrij ernstige beenverwon-
ding worden opgenomen in een ziekenhuis
in de omgeving.

DUINBRAND
LANGS SPOORLIJN
Gistermiddag bond de brandweer de strijd
aan met een duinbrand in de nabijheid van
de spoorlijn Amsterdam—Zandvoort.
Na ongeveer een half uur slaagden de vuur-
bestrijders erin de vlammen meester te wor-
den. Enkele honderden vierkante meters
duinbeplanting ging door de brand verlo-
ren.

.,
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DE DUINEN

ZIJN NU

LICHT

ONTVLAMBAAR.

GEBRUIK

GEEN VUUR

EN GOOI

GEEN BRANDENDE

SIGARETTEN WEG !

Medina Carpets N.V.
SPECIAALZAKEN IN KAMERBREEDTAPIJT

vraagt met spoed:

bekw, verkopers
Zelfstandige werkkring. Aanmelden: tel. 02507 •
5780, na 19 uur 023-317665.

H. L. HILARIDES
tandarts

Kostverlorenstraat 108, af-
wezig tot maandag 2 aug.

T E K O O P :

woonhuis
(type twee onder één kap), vlak bij zee en dorps-
kern, bevattende: 5 kamers, badk., keuken, bij-
keuken, c.v., garage. Alles i.z.g.st. Koopsom:
ƒ98.000,- k.k.

Makelaar o.g. JAN KROESE, Brederodestraat 116
Zandvoort - Telefoon 3244.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595.-; of l x f 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Hout- en boardhandel

, Centrum'
Jb. Slagveld
Koninginneweg 26a, tel.
2897; winkel: Brederode-
straat i; tel. 2963.

Kant en klare metsel-
specie, 11 en 22 liter.
Kastplanken,

geperforeerde bedplaten
1.90x90 cm
1.90x 1.22 cm

Hardboard vloerplaten:
1.22x61 cm

Zakjes gips. Gips met
kalk; groene carbolineum
in 4 kleuren; pracht brui-
ne carbolineum; hekpa-
len, enz., enz.

Gevraagd voor de zaterdagen in onze werkplaats:

aktieve jongeman
voor het wassen van auto's en andere kleine
werkzaamheden, i.b.v. rijbewijs.

AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. Kooyman
Brederodestraat 6-10, tel. 3242 - Officieel DAF-
dealer.

Te koop of te huur gevraagd:

bedrijfspand
of onderstuk
voor opslag.

L. Hemelrijk, Julanaweg 12, telefoon 3513.

Al zou u zo een klein
stukje TV kunnen hu-
ren om te adverteren,
zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar
seconden.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
als U het in de Stationsstraat 16 kunt kopen ?
Waarom verder lopen,

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !
De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs
jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een -wijde lezers-
kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg l - Tel. 2135

een begrip voorgoed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten

U kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuwen'
wanneer U de goede hoe-
danigheden van,, uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant

Postzegels te koop. Lego
te koop. Zaterdag tussen
9-12-uur. Boeks, Beekman-
straat 13.

Toiletjuffrouw gevr. Strand-
paviljoen 2a, tel. 5297.

Te koop aangeb.: kano, 1
persoons. Tel. 3260.

Te koop gevr.: strandkar.
Brederodestraat 86.

Stalling voor caravans en
boten aangeb. te Zandv.,
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

Te koop: NSU 1000, 1968,
km.stand: 42.000. Prijs
n.o.e.t.k. P. Paap, Kostver-
lorenstraat 58.

Gevr.: flinke bezorgers voor
het Parool op Zandvoorts
strand, als noodhulp.
Tevens voor 14 dgn. van
19 juli t.e.m. 2 aug. een

vervanger voor de agent.
Aanm. bij A. Keesman, A.
J. v.d. Moolenstr. 76, tel.
2110.

Jonge ervaren kelner zoekt
werk voor overdag.
Telefoon 4741.

ZWEMMER, strandpav. 1a,
vraagt flinke hulp voor de
bediening.

Te koop: woonhuis, Maris-
straat 13a, 4 kmrs., 2 keu-
kens, 2 toiletten. Vraagpr.:
ƒ 84.500,- Mak. kant. G. A.
Cense, tel. 02507-2614 of
tel. 020-228888.

Te huur: 2 kamerwoning.
ƒ 80,- p.mnd. Br. ond. nr.
4801 bur. Zandv. Crt.

Te huur: 40 m2 opslagruim-
te, ƒ 125,- p.mnd. Br. ond.
nr. 4802 bur. Zvt. Crt.

Te koop: zwarte Koelstra
kinderwagen, v. Lennepweg
30-1,

Stichting Prot. Chr. Kraamcentrum
te Haarlem

Spreekuur te Zandvoort elke 2e en 4e don-
derdag van de maand in het Gemeenschaps-
huis van 10.00-11.00 uur.
In de maand augustus wordt geen spreek-
uur gehouden.

ERNSTIG
BEDRIJFSONGEVAL

Maandag heeft zich in de Colpitt-fabriek in
Zandvoort-nieuw-noord een ernstig bedrijfs-
ongeval voorgedaan, waarvan een 31-jarige
fabrieksarbeider uit Haarlem het slachtoffer
werd. Tijdens werkzaamheden aan een frase-
bank raakte de man met enkele vingers be-
kneld tussen de bank. Hij werd direkt naar
een Haarlems ziekenhuis overgebracht voor
een spoedbehandeling. Later kon de man
naar zijn woning in Haarlem terugkeren. Hij
zal twee vingers moeten missen.

ZONDAG
MAC-RACES
Zondag zal de Motor- en Autoclub 'Zand-
voort' voor de tweede keer in dit seizoen
races met standaardmotoren, spprtmachi-
nes en zijspannen organiseren. Dit evene-
ment, waarvan de zijspanraces meetellen
voor het kampioenschap van Nederland, zal
ook nu weer plaatsvinden op het circuit.
Gezien het grote aantal inschrijvingen voor
deze wedstrijden, zowel van de zijde van
de solo- als die van de zijspahrijders, zal
het ook in deze races aan de nodige span-
ning niet ontbreken. De standaardrijders
worden ingedeeld naar de door hen ge-
maakte tijden in de training, die de zater-
dag daaraan voorafgaande wordt gehou-
den. Enkele andere punten, zoals ouder-
dom machine en wegrace-ervaring zullen
ook een woordje meespreken voor wat be-
treft de indeling. Het gevolg hiervan is, dat
er motoren met verschillende cilinderinhoud
in één klasse zullen starten.
Onder de rijders in deze standdaardklassen
heerst een grote rivaliteit. Een ieder, met
welke inhoud of hij rijdt, zal trachten al-
gemeen winnaar te worden,' terwijl ook een
ieder op zijn beurt wil aantonen dat zijn
krachtbron ook wel de mogelijkheid heeft
om match-winnaar te worden. De wedstrij-
den beginnen om 13.00 uur.

VIER WINKELDIEVEN
AANGEHOUDEN
De recherche van de zandvoortse gemeente-
politie heeft vier personen aangehouden die
in de periode van 28 mei t.e.m. 7 juni j.l.
in de badplaats een groot aantal winkel-
diefstallen hebben gepleegd.
De herkomst van een aantal opgespoorde
goederen — w.o. tekstiel, souvenirs en toi-
letartikelen — is tot op heden nog niet
bekend. De korpschef verzoekt winkeliers,
die door de diefstallen benadeeld zijn, zich
met de afdeling van de recherche in ver-
binding te stellen. Zij worden dan in de ge-
legenheid gesteld de goederen op het bu-
reau aan de Hogeweg te bezichtigen.

VREDE IS MEER
DAN GEEN OORLOG
Nog voor het begin van de vakantie is op
een aantal scholen in ons land een begin
gemaakt met de voorbereiding van het pro-
jekt 'Vrede is meer dan geen oorlog". Het
gehele projekt bestaat uit een inleidende
fase, bestaande uit een nederlandse bewer-
king van een getekend beeldverhaal in vier
kleuren dat eerder door de FAO in het
engels werd uitgegeven. Dit beeldverhaal is
bedoeld om de aandacht van de kinderen
te boeten. De bedoeling is dat het een ba-
sis kan zijn van een eenvoudig poppenspel-
maskerspel-toneelspel waarin de kinderen
uitdrukking geven aan hun visie op de we-
reldsituatie van het moment. Aan deze spel-
fase zal een wedstrijd voor de scholen wor-
den verbonden die tijdens de derde UNC-
TAD-konferentie, dus april-mei 1972, zal
worden gehouden.
Het eigenlijke projekt is volledig gericht op
de eigen leefsituatie van het nederlandse
kind dat op basis van zijn situatie een vi-
sie moet ontwikkelen op de wereldsamen-
leving. Er zijn behalve de reeds genoemde
spelfase de volgende fasen:
a. Vele kleintjes maken je groot
De kinderen wordt gevraagd lijsten samen
te stellen van alle kleine en soms grote
dingen die ze nodig hebben om te kunnen
leven, van tandpasta tot ziekenhuis, van ap-
pelmoes tot belasting betalen.
b. Wat ben je waard?
De lijsten met dagelijkse dingen, openbare
voorzieningen, etc., worden van prijzen voor-
zien. Na enig gereken kan in een klas het
'gemiddelde jaarbedrag per kind' worden
vastgesteld.
c. Tien maal zo veel, tien maal zo weinig
De kinderen schrappen nu op de lijst, wat
zij niet beslist noodzakelijk vinden. Van
tienmaal zo weinig kan geen kind levenl
Toch leven de meeste kinderen op aarde
van een nog geringer bedrag.
d. Hoe het is in de wereld
Informatie over de leefsituatie van kinde-
ren elders in de wereld.
e. Waarom het niet verandert
f. Hoe kan het veranderen
In de fasen d. t.e.m. f worden wereldpro-
blemen steeds weer teruggespeeld naar de
eigen situatie die de kinderen in a, b en c
hebben geanalyseerd.
g. Wat kunnen we zelf doen.
In deze afsluitende fase moet aan de da-
dendrang van de kinderen worden tegemoet-
gekomen door een aktiemodel.
Het gehele projekt zal ongeveer september
1971 in druk gereed zijn. De spelfase met

het beeldverhaal is reeds gedrukt in een
beperkte oplaag en is op aanvraag bij de
NOVIB verkrijgbaar.
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mac-zandvoort motorraces
op het circuit
Het zijspanduo Freek Steigenga en Jan Kort
is eergisteren op het circuit kampioen van
Nederland geworden tijdens de door MAC-
Zandvoort georganiseerde races voor stan-
daardmotoren en sportmachlnes.

Tijdens de afwerking van het programma
van totaal acht wedstrijden "hebben zich en;

kele ongelukken voorgedaan. In de derde
race tuimelde Kees Bouwmeester uit Ab-
benes in het Scheivlak van zijn machine en
brak zijn rechterbovenarm.
Korte tijd later moest Louis Weteringen uit
Molensloot met een hersenschudding naar
een ziekenhuis in Haarlem worden overg'e-
bracht. Hij slipte in de laatste ronde van de

IN KUIL
GESTIKT
De achtjarige Stephen Schmitz uit het Duit-
se Gümmersbach is zondagmiddag aan het
strand bij het graven van een kuil gestikt.
Het ongeluk gebeurde.op-een paar meter af-
stand van zijn ouders.
De jongen had met zijn vriendjes twee kui-
len gegraven. Toen Stephen trachtte een
ondergrondse verbinding te maken tussen
de beide kuilen stortte de zaak in. De on-
dergrondse verbinding lag ruim een meter
onder het zand.
Het duurde enkele minuten voordat de jon-
gen uitgegraven was. Toen mond op mond-
beademing niet baatte werd het slachtoffer
in een ziekenwagen en onder politiebeleiding
naar de Mariastichting in Haarlem gebracht.
Daar bleek hij te zijn overleden.
Volgens de politie is het in deze tijd'van
droogte zeer gevaarlijk om diepe kuilen te
graven. Het zand is rul geworden en het
gevaar van instorting is zeer groot, aldus de
politie.

REDDINGSBRIGADE
IN AKTIE
Vrijdagmiddag heeft ,een kwallebeet een
10-jarig meisje bijna het leven gekost. Het
meisje was aan het zwemmen toen zij door
een kwal werd gebeten, waarna zij vrijwel
direkt onder water verdween. Leden van de
kustbrigade merkten het ongeval op en
slaagden er in het kind behouden naar het
strand te brengen.
Zaterdagmiddag raakte de enige opvarende
van een zeilboot in moeilijkheden. De be-
manning van een ZRB-ylet pikte de man op
en bracht hem in veiligheid. Een 64-jarige
duitser zag zondag wegens oververmoeid-
heid geen kans meer op eigen kracht het
strand te bereiken. Hij werd door de red-
dingsbrigade bijtijds uit zee gehaald.

OP PUNT - - • '
VAN EKSPLODEREN
Naar aanleiding van de debatten In de
zandvoortse gemeenteraad rond een jeugd-
hotel konstateerde de sekretarls van de af-
deling Zandvoort van de pvda onlangs In
een Ingezonden stuk In deze krant:
'( ) dat bepaalde maatschappelijke ont-
wikkelingen geen halt blijken te houden bij
de gemeentegrens en dat de beoordeling
daarvan niet gebonden Is aan fikties als op-
positie en samenwerkende partijen'.
Deze fiktle demonstreert zich wel In het bij-
zonder in de 'samenwerking' tussen de frak-
tles van de vvd en de pvda. Belde teams,
leder met een wethouder in b en w, zijn de
laatste maanden zo ver uit elkaar gegroeid
dat er nauwelijks nog van een vertrouwens-
basis kan worden gesproken. Met name de
liberale afgevaardigden Attema en Hugen-
holtz en de socialist Aukema staan In hun
politieke en maatschappelijke denkbeelden
lijnrecht tegenover elkaar. Enkele maanden
geleden kwam dit tot een uitbarsting toen
de vvd-er Attema verklaarde dat zijn over-
buurman In de raad voor hem 'onaanvaard-
baar was als toekomstig opvolger van wét-
houder Kerkman'.
Reeds eerder had de anti-revolutionair Keur
de socialist In de buitenste duisternis ge-
worpen. De kloof tussen de regeringspartij-
en werd vorige week nog verbreed door de
boycot van de besloten kommissie- en
raadsvergaderingen door de afgevaardigden
van pvda, kvp en de oppositiepartijen. Een
boycot, waaraan de vvd en de arp niet deel-
neemt.
De openlijke en diepgaande (controverse tus-
sen de regerlngsfraktles zal ongetwijfeld
politieke konsekwenties hebben voor de hui-
dlge politieke samenstelling van b en w.
Het ziet er naar uit dat de bom, die de arp-
er Keur In het voorjaar onder de zetels
van het kollege heeft gelegd, op het punt
staat te eksploderen.
Misschien dat er na de knal ruimte ontstaat
voor het optreden van een bestuurskollege
dat bereid en in staat Is de aan de gang
zijnde maatschappelijke en bestuurlijke ont-
wikkelingen positief te waarderen en daarbij
mag rekenen op de steun van gelijkgezinden
uit de raadsfrakties.

BRANDJES
SNEL BEDWONGEN
De brandweer kwam vrijdagmorgen en -mid-
dag in aktie tegen duinbrandjes langs de
spoorlijn Haarlem-Zandvoort. In . beide ge-
vallen slaagde men er in het vuur te be-
dwingen.

derde wedstrijd bij de ingang van het voor-
malige bos en sloeg over de kop,
Tijdens de training op zaterdagmiddag wer-
den drie renners gewond bij valpartijen.
Adriaan Heersche uit Eindhoven liep ern-
stig letsel op aan hand, schouder en hoofd
en Pim Redeker uit Heemstede kreeg een
hersenschudding. Beide courerus werden in
een haarlems ziekenhuis opgenomen. Willem
Helder uit Amsterdam werd met een hersen-
schudding naar zijn woning overgebracht.

• Hier volgen de uitslagen van de races:

Standaardmotoren, klasse A, 12 ronden,
U Jan Roubous, Nieuw Vennep, Kawasaki
500 in 22.41.4 = 133.052 km.; 2. Cees van
Westreenen, Kesteren, Honda 736. Snelste
ronda voor Roubous in 1.52.2=134.534 km.

Standardmotoren, klasse B, 10 ronden,
41.930 km.
1. Wim van der Bedum, Amersfoort Kawa-
saki 350 in 19.45.4 = 127.339 km; 2. Her-
man van Doorn, Dodewaard, Honda 444.
Snelste ronde voor v.d. Bedum in 1.56.7 =
129.346 km.

Standaardmotoren, klasse C, 10 ronden,
41.930 km.
1. Bert Klaassens, Edam, Suzuki 250 in
20.41.8 = 121.556 km.; 2 Hans Pieterse,
Beverwijk, Kawasaki 247. Snelste ronde
voor Klaassens in 2.01.3 = 124.441 km.

Standaardmotoren, klasse D, 8 ronden,
33.544 km.
1. Pietje van der Ven, Den Bosch, Honda,
in 17.45 = gem. 113.388 km.; 2. Kees van
Dijk, Bussum, Suzuki 500. Sn. ronde voor
H. Verschuur uit Bussum, Kawasaki in
2.08.8 = gem. 117.195.

Sportmachines t.m. 250 cc, 12 ronden,
50.316 km.
1. Frits Geysendorpher, Den Haag, Suzuki
247, in 23.23.1 = gem. 129.098 km; 2.
Kees Schermer, Castricum, Suzuki 250.
Snelste ronde voor Geysendorpher in 1.54.9
= gem. 131.373 km.

Sportmachlnes 251 tot 499 cc,
12 renden, 50.316 km. ..~-.~_^:-_~-
1. Hink Lodder, H." I. Ambacht, Kawasaki
350 in 23.00.9 = 131.173 km.; 2. Jan Staa,
Alkmaar, Honda 444. Snelste ronde voor
Lodder in 1.50 = gem. 137.225 km.

Sportmachines 500 cc en daarboven,
12 ronden, 50.316 km.
1. Arie Mol, Rotterdam, Honda 736, in
22.09.9 = gem. 136.409 km.; 2. Jan Rou-
bos, Nieuw Vennep, Kawasaki 500; 3. Gijs
van, Aalsmeer, Triumph 649. Snelste ronde
voor Mol in 1.49 = gem. 138.484 km.

Zijspanwedstrijd om het kampioenschap van
Nederland, 8 ronden, 33.544 km.
1. Freek Steiginga met Jan Kort, Medem-
blik, Honda Kneeler, in 15.55.2 = gem.
126.422 km. 2. Ceesie Smit, Zuid-Schar-
woude en Jan Smit Heerhugowaard, B.M.W.
3. Herman Oosterloo, Deventer met Klaas
Hendriks, Hilversum.
Snelste ronde voor Oosterloo/Hendriks in
1.57 = gem. 129.015 km.
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Het zeilen vanaf het strand begint een steeds
belangrijker plaats in te nemen in de strand-
rekreatie. Een ontwikkeling die de bouw van
nieuwe typen boten stimuleert. Afgelopen zon-
dag vond voor de kust van Zandvoort een de-
monstratie plaats met de Javelin, een door de

engelse tekenaar Peter Milne ontworpen zeil-
boot voor binnen- en buitenwateren. De Jave-
lin kan worden geleverd als standaard- en als
wedstrijdboot. Bij proefvaarten voor de engelse
kust voorspelden kenners de Javelin een grote
toekomst.

We werden beduveld.

Dacht u niet, dat de mensen, die zich don-
derdag j.l. lekker voor het beeldkastje op-
stelden om een half uurtje te griezelen, zich
bekocht voelden?
Ik heb 't overal gehoord en ik moet zeggen
dat de met veel tam-tam aangekondigde
'horror-rolprent" mijn nekharen niet overeind
deed staan, noch heb ik er een slapeloze
nacht aan overgehouden.
U kon vorige week aan mij merken dat ik in
principe wel wat van griezelen houd, maar
dan moet het ook onvervalst, waterdicht en
niet voor misverstand vatbaar griezelen zijn.
Wat we donderdagavond voorgeschoteld kre-
gen was een slap gedoetje zonder kraak of
smaak en je vraagt je wel af of het déze
keer nou nodig was het aanvangsuur van dit
stukje onbenulligheid zo laat te stellen, dat
tieners er nauwelijks aan te pas kwamen.
Laat staan de kleutertjes, die de laatste tijd
wel op heel andere dingen rond zeven uur
worden getrakteerd! Nou ja, goed. Voor mij
blijven Frankenstein en Dracula de favoriete
jongens.
Het verhaal was ook zo tullig en het moest
binnen het half uur ook tot een klimaks ge-
komen zijn, zodat het soms leek alsof de re-
gisseur de zweep over zijn akteurs en ak-
trices haalde, waarbij het beeld dikachtige
effekten kreeg. Je moest snel tot griezelen
worden gebracht en dat deed zich nu juiist
niet voor. Typerend voor de situatie was de
vraag van Tante Agaat, zo ongeveer tegen
het einde toen de ongelukkige vrouw, waar
het omging, met een soort zwarte roetkap
over haar hoofd, geduldig op het afsnijden
van haar onderlip wachtte: "Hé, wanneer
gebeurt er nou wat?!1
Ik verzekerde haar dat de bewuste lip ten
dode was opgeschreven en dat zij (tante)
er getuige van mocht zijn, hoe die lip door
de beste chirurg van het land (tevens de
allerbeste minnaar) bekwaam afgesneden
zou worden.
Tante sloot haar ogen weer."O goed, hoor."
Ze heeft nooit de afloop van het verhaal ge-

zien. Alleen mompelde ze, toen de vrouw
zonder onderlip verschrikkelijk begon te krij-
sen: "Gut, mot dat nou, zet dat ding wat
zachter."
Een subtiel grapje van de regisseur vond ik
wel dat hij de lip liet afsnijden door haar
eigen, niet van hartstochten vrij te pleiten
minnaar.
Jawel, de chirurg was er gewoon ingelopen.
De echte man Oaten we zeggen: echtge-
npot) van de zwaar beproefde vrouw had
dit allemaal vernuftig in scène gezet. Door
middel van een klein trucje had hij dit zo ge-
regeld.
Dat de chirurg bij het ontdekken van zijn
stommiteit, krankzinnig werd, is alleszins be-
grijpelijk, vrienden.
O ja, het allermooiste vond ik nog dat de
handeling, waarbij je dan geacht werd in
een behoorlijke griezel-toestand te gera-
ken, aan het oog onttrokken werd door de
rug van de chirurg. Een ernstige regie-fout
of een slordigheidje van de kameraman, die
het misschien ook niet meer zo scherp zag.
En dan denk ik toch echt weer met wee-
moed aan het griezlwerk van de vooroor-
logse films, waarbij de ene onverwachte ge-
beurtenis na de andere breeduit vertoond
werd. Akelige koppen ~van boosardige lie-
den verschenen dan opeens in close-up op
het doek, zodat de hele zaal eenparig een
kreet van huiver uitte. En als de film dan
afgelopen was, zag je soms mensen blijven
zitten, met de handen voor de ogen. Ach,
dat waren tijden.
Ik heb laatst nog eens echt moeten grieze-
len, pas geleden nog. Dat was toen ik de
bruine venster-envelop opende, waarin zich
het aanslagbiljet van de inkomstenbelasting
bevond. Tóén gingen mijn nekharen overeind
staan en tóen heb ik een slapeloze nacht ge-
had.
Deze week krijgen we nummer twee1 van de
serie. Ik weet~,niet of ik er voor op blijf.

BARTJE

SEIZOEN EVENEMENTEN
IN JULI
De evenementenkommissie van Touring
Zandvoort heeft voor deze maand het na-
volgende programma uitgestippeld:

WOENSDAG 14 JULI, 20.00 UUR:
Konsert door Drumband, Harmonie en Koor
van de West-Port Highschool, Louisville,
Kentuckey, USA. Het konsert wordt gege-
ven op het Burg. van Fenemaplein evt. Gast-
huisplein.

DONDERDAG 15 JULI t.m.
WOENSDAG 21 JULI:
Kindercircus Roberti, standpaats Lijster-
straat.

VRIJDAG 16 JULI, 22 UUR:
Vuurwerk op het strand voor de Rotonde.
Voorafgaande zal een demonstratie zeezei-
len en waterskiën worden gegeven.

ZATERDAG 17 JULI, 17.00 UUR:
Opening van de Zomergroepekspositie in
Galerie Eijlders. De ekspositie duurt tot
11 september. Geopend dagelijks van 19
tot 22 uur.

DONDERDAG 22 JULI, 18.30 UUR:
Openluchtvismaaltijd. Met medewerking van
folkloreyereniging "De Wurf" en Zandvoort-
se bedrijven wordt op het Gasthuisplein een
gezellige vismaaltijd aangericht, bestaande
uit vis, stokbrood, wijn of bier en voor de
kinderen prik. Vanaf heden zijn bij de VVV
kaarten voor deelname a ƒ 5,— beschik-
baar. Dit éénjaarlijkse gebeuren wordt aan-
trekkelijk gemaakt door muziek en dans.

ZATERDAG 24 JULI, ca. 10.00 UUR:
Training motorraces KNMV.

ZATERDAG 24 JULI, 14.00—17.00 UUR:
Kinderstrandspelen verzorgd door Fa. De
Beukelaar-Parein.

ZONDAG 25 JULI, ca. 13.00 UUR:
Nationale Motorraces door KNMV.

DINSDAG 27 JULI, 14.00 UUR:
Kinderfeest met o.a. Postbode Paulus uit
televisieprogramma "Oebele".

20.00 UUR:
Magische Revue "Sim Sa La Bim" optreden

NIEUWE WEG
HAARLEM-ZANDVOORT
BENOORDEN AERDENHOUT
Provinciale Staten van Noord-Holland heb-
ben onlangs een herziening van het streek-
plan voor Zuid-Kennemerland vastgesteld,
die voorziet in een nieuwe weg van Haar-
lem naar Zandvoort en een nieuwe verbin-
ding van Haarlem met Zuid-Holland.

Aanvankelijk was voor een nieuwe verbin-
ding met Zandvoort gekozen voor een weg
door de Amsterdamse waterleidingduinen,
maar dit plan hebben provinciale staten vo-
rig jaar verworpen. Er is nu gekozen voor
een nieuwe weg benoorden Aerdenhout, die
het landgoed Koningshof meer zuidelijk
doorsnijdt. Deze moet uitmonden in een
kleine ringweg om Zandvoort, waarbij ook
het plan voor een grote ringweg om Zand-
voort nu definitief van de baan is.
Voor de verbinding van Haarlem met Zuid-
Holland is gekozen voor een tracé dat van
de zuidpunt van de Westelijke Randweg
langs de spoorlijn Haarlem-Leiden naar de
provinciale grens loopt en dat — na een
verloop over Zuidhollands gebied — aan-
sluit op de provinciale weg nr. 1, die voor-
komt op het wegenplan van Zuid-Holland.
De Staten hebben hierbij besloten de Belan-
gengemeenschap Drinkwatervoorziening Ken-
nemerland, Th. van Slobbe c.s., het Nivon.
G. Timmermans en de Amsterdamse Natuur-
historische Raad in hun bezwaren tegen de
herziening van het streekplan niet onvanke-
lijk te verklaren.

van de bekende illusionist Hanson uit T.V.
programma van Wilem Duys.
VRIJDAG 30 JULI t.m. ZONDAG 30 AUG.:
Kermis op het Zwarteveld, Prinsesseweg.

VRIJDAG 30 JULI t.m. ZONDAG 8 AUG.:
Historische tentoonstelling in het Gemeen-
schapshuis. De, tentoonstelling duurt tot en
met zaterdag 2'1 augustus. 'j -

ZATERDAG 31 JULI. 14.00—22.00'UUR:
Kunst en Antiekmarkt met demonstratie van
oude ambachten, op het Kerkplein.



vakantie verkeer(d) FAMIL1EBERICHTEN

Europa op weg — Europa unterwegs —
l'Europe en marche — Europe on the go:
dat is het thema van de internationale va-
kantie-verkeersaktie. die van start gaat in 5
westeuropese landen. Gemeenschappelijke
onderwerpen die bij deze kampagne worden
aangepakt: inhalen, afstand houden en rust-
tijden op de lange ritten (twee uur rijden,
kwart uur rust). Natuurlijk gelden deze re-
gels in de eerste plaats voor de automobi-
listen, maar toch is er ook een grote groep
— vooral jeugdigen — die er met de brom-
fiets of zelfs de fiets op uittrekken naar het
buitenland. Die fietsers zullen zich wat die
rusttijden betreft wel aan hun eigen gevoel
houden; wie moe is stapt af. Het is vooral
ook voor de bromfietsers raadzaam om na
twee uur rijden op de lange afstand min-
stens een kwartier af te stappen.
Vele duizenden jonge en oudere Nederlan-
ders zijn in beweging in deze vakantietijd.
Heel Europa is eigenlijk op de weg. Dat kan
gevaren opleveren. Uit de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat
er vorig jaar in juni-juli-augustus 840 doden
en 19.500 gewonden vielen, alleen nog maar
op de nederlandse wegen. In landen als
Duitsland, en Frankrijk liggen die cijfers veel
en veel hoger.

Het heeft jaren van voorbereiden; praten,
luisteren en mislukken gekost voordat deze
eerste internatonale verkeersaktie van de
grond kwam. Dat lijkt vreemd, maar is het
niet. Per land verschilden tot voor kort de
verkeersborden en -regels enorm. Daar is
inmiddels verbetering in gekomen. Maar ook
de mentaliteit van de weggebruikers is niet
overal dezelfde, nog afgezien van het taai-
probleem. Daarom strandden eerdere pogin-
gen om tot aktie over te gaan al bij de voor-
bereidende besprekingen. Men kwam er niet
uit. Nu is er dan een eerste stap gezet op
het gebied van een stuk praktisch Europese
samenwerking bij verkeersakties. Het is mis-
schien wel gunstig dat tijdstip van aktie in
het vakantieseizoen valt, want: — behalve
Nederlanders zijn er ook Duitsers, Belgen
en Zwitsers die denken dat duizend kilo-
meter rijden zonder rusten de konditie en
rijvaardigheid van de bestuurder niet aan-
tast; — behalve Nederlanders zijn er ook
Engelsen, Fransen en Italianen die denken
dat het oog van de naald groot genoeg is
om er doorheen te kruipen bij 'n riskante in-
haalmanoeuvre; • behalve Nederlanders zijn
er ook Oostenrijkers, Denen en Spanjaarden
die denken dat de regels voor het afstand
houden niet voor hen, maar voor anderen

DANKBETUIGING '

Voor de belangstelling ondervonden tijdens
ziekte en overlijden van onze lieve man en
vader en opa 'V •

JACOB C. TH. VONK
betuigen wij U langs deze weg onze harte-
lijke dank. Uw medeleven is ons bij dit ver-
lies tot grote troost en steun geweest.

M. VONK-HOFFMANN

W. Kloosstraat 11, Zandvoort

zijn gemaakt,
In het vakantieverkeer van 1970 dachten
vele duizenden Europeanen er zo over, maar
zij maakten een dodelijke vergissing.
Verkeersorganisaties van vijf landen in een-
traal-Europa hebben zich aaneengesloten
om miljoenen andere vakantiegangers voor
deze vergissing te behoeden.
Als één van de initiatiefnemers voor deze
internationae aktie streeft Veilig Verkeer
Nederland ernaar, dat dit begin van de
Europese bestrijding van de verkeersonvei-
ligheid in de toekomst nóg meer betekenis
krijgt.
Het begin van een veilig verkeers-Europa is
er. Het is nu aan de vakantiegangers om te
zorgen voor een veilig uit- en thuis.

Het Marine Hospitaal
Bfoemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst. - -: = " • -

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8'A uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van,patientenafdelingen, terwijl ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties op zijn.

Het salaris bedraagt f 840,86 per maand, exclusief onregelmatigheidstoe-
slag. U betaalt geen AOW-pr_emie; jnaar wordt opgenomen in het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaarfs\)ast pensioen).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
ƒ 595,-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

Te koop aangeb.: HOEK-
HUIS in Zandvoort, bev. 5
kamers, gang, keuken, zol-
der, tuin met zomerhuis.
Eigen grond, prijs ƒ 25.000,-
Br. onder nr. 490tbur. Z.C.

Twee jongens, 15 jaar, zoe-
ken VAKANTIEBAAN.
Telef. 4929

Met spoed gezocht: WOON-
RUIMTE in Zandvoort tot
ƒ 200,— per maand.
Wilhelminaweg 24 bov.

WEGGEVLOGEN richting
duinen aan de Zuid-Boule-
vard een grijze roodstaart
Papegaai luisterend naar de
naam Leo. Tel. 3481

Hout- en boardhandel

, Centrum'
Jb. Slagveld
Koninginneweg 26a, tel. .
2897; winkel: Brederode-
straat 1, tel. 2963.

Kant en klare metsel- '
specie, 11 en 22 liter. |
Kastplanken,

geperforeerde bedplaten .
1.90x90 cm '
1.90x 1.22 cm

Hardboard vloerplaten:
1.22x61 cm

Zakjes gips. Gips met
kalk; groene carbolineum
in 4 kleuren; pracht brui-
ne carbolineum; hekpa-
len, enz., enz.

Gedurende de bouwvak-
vakantie zijn wij geopend

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 6
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

RUIMT OP!!
(vanaf 15 juli a.s.)

Zware en brede 14 kar. gouden armband
van 295,— voor 215,—

Dubbele 14 kar. gouden bolletjes armband, grote maat
van 425,— nu voor 350,—

Brede en zeer zware armband In 3 kleuren goud
van 450,— voor slechts 375,—

Leug gouden fantasie collier met spijltjes
van 169,50 voor slechts 99,50

Zwaar 14 kar. gouden collier met spijltjes
van 225,— nu voor 179,50

Mooie 14 kar. gouden schakelarmband
van 125,—, opruimingsprijs 95,—

Zilveren miniatuur speelgoed engelenwagen
van 225,— voor 150,—

Kan (17de eeuws model) van 45,— voor 27,50
Huifkar met 2 ossen van 95,— voor 65,—
Kroonluchter voor 6 kaarsen van 95,— voor 65,—

GOUDEN NASLAG MUNTEN:
20 dollarstuk nu slechts 125,—
10 dollarstuk nu slechts 65,—
14 kar. gouden armband met 7 briljanten

van 550,— voor 475,—
Witgouden dubbele rijring met 8 vurige witte briljanten

* van 410,— nu voor 335,—
Witgouden ring met 16 rozetjes waarin brlljantjes

van 650,— nu voor !! 395,—
Mooie witgouden rozetring met liefst 15 brijanten

van 395,— nu voor 325,—
Witgouden rijring met 5 grote briljanten

van 450,— nu voor de opruimingsprijs van 295,—

Zoals u weet geven de hoogste prijzen bij Inkoop of in-
ruil van gouden en zilveren sieraden, zilveren serviezen,
thee- en koffiepotten, zilver met kristal o porcelen, zll-
veren couverts, gouden en zilveren horloges, al of niet
met chatelaine, gouden en zilveren munten, briljant en
diamant. KOM of BEL naar Fa. Van Ravestein (lid van
de Nederlandse Juwelenbeurs) ALLEEN RIDDER-

STRAAT 5, Haarlem, Tel. 023 • 32 02 74

Waarschuwing
aan alle hondenbezitters in Zandvoortl

VRIJDAG 16 JULI

Groot vuurwerk
Laat of houd uw hond tijdens het vuurwerk thuis.
Bijna iedere hond raakt door de luide knallen in
paniek en rent soms kilometers ver weg. Wilt U
dit ook voorkomen?. Hou ze thuis!
Dit is een publicatie van de VERENIGING TOT
BESCHERMING VAN DIEREN Zandvoort,
secretariaat Fazantenstraat 8,
postbus 5 of telefonisch: 3210
Heeft U poes of hond? En bent U nog geen lid?
Wij zullen U gaarne Inschrijven!

OPRUIMING!
ONGEKEND LAGE PRIJZEN

LINGERIE EN TRICOTAGES
Zware flanel damespyama's 16,90
Trlcot herenpyama's 14,90
Tricot kinderpyama's vanaf 6,40
Keurkwaliteit damessllps, gekleurd, elast. katoen 2,78
Heren singlets .en slips prima rlbkwalltelt ... vanaf 2,78
Idem en gekleurd (restant) 3,25
Jongens singlets en slips vanaf 1,48

LAKENS ÉN SLOPEN
Grasllnnen lakens, glad

Slopen _
Prima hoeslakens

150/250
180/250

80/190
90/190
120/190
130/190

Lakensets, geborduurd, van zéér bekend merk
150/260

HUISHOUDTEXTIEL
Baddoeken vanaf
Keukendoeken • vanaf
Badlakens 90/150 vanaf
Prima washandjes 75 cent per stuk
Prima washandjes 75 et. p.stuk... NU 3 v ó ó r

9,78
11,78
2,78

10,50
11,50
13,90
14,90

16,90

2,95
2,25
6,95

1,50
Sneldrogende theedoeken 1,28
Extra zware theedoeken 1,75

10% K O R T I N G op alle niet afgeprijsde

HERENBONNETERIE
ROBES — FLAJAMAS
HOTPANTS - STRANDSETS
HANRO-COLLECTIE

2de keus SUPP-HOSE overwegend naadloos ... 9,90

20% K O R T I N G op alle WEEKENDERS!!!!!!

DIVERSEN:
Kindersokjes alle maten en soorten 1,50
Prachtige badstof sokken 2,50
Sportsokken, spikkelkleurtjes 3,95
Restanten SPORTKOUSEN en NYLONS

voor SPOTPRIJZEN!!!

FOUNDATIONS:
Clips-b.h. strech panden en bandjes,

wit en transparoso ' 9,90
Restanten voor, MINIMALE PRIJSJES!

R E S T A N T E N

BLOUSES 12,50 -- 10,50 - 7,50
ROKKEN 16,90 - 12,90 - 9,90
JAPONNEN EN BROEKPAKKEN

voor MINDER DAN HALFGELD!!!!

WONINGETEXTIEL:

Gordijnvelours, prachtige zware kwaliteit met kleine
schoonheidsfoutjes in 6 prachtige kleuren,
normaal per meter 25,50 NU per meter 14,90

Gordijnstof 120 cm breed per meter vanaf 1,98
Gordijnstof 120 cm breed bedrukt per meter ' 4,88-388
Open wave 120 cm breed, kleur beige 3,78

COUPONS GORDIÜNSTOFFEN EN VITRAGE
HALVE PRIJS

M A T R A S S E N EN DEKENS

• r
l pers. polyether matrassen 80/190 55,50
Polyether camping matrassen 80/190 32,50
l pers. moderne'"Vistral" dekens 150/200 18,78
1 pers. Acryl dekens, unl .: 150/220 34,88
Zuiver wollen dekens, unl 150/220 41,88
Wiegen dekentjes 4,88
Ledikantdekentjes 7,88
Gebloemd gevulde spreien met volant 1 persoons 33,50

- - 2 persoons 37,75

IETS vuil geworden ZUIVER WOLLEN DEKENS
1 pers., 2 pers. en litsjumeauxmaten

EXTRA VOORDELIG!!!!

DIVERSEN: .
Tufton slaapkamerkleedjes 18,50-9,48.
W.c. "matten .„ 3,48

10% KORTING op alle niet afgeprijsde:
DEKENS l pers., 2 pers. en litsjumeauxmaten

LEDIKANT- en WIEGENDEKENTJES
MATRASSEN

TERLENKA MYSTERES geborduurd of met kant
(uitgezonderd; Gardlsette) ' "

HAARLEM, Grote Houtstraat 83-87
Ged. Oude gracht 86, tel. 023-319046
(5 minuten vanaf de Raaks parkeergarage)

HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 52, tel. 023-282635
ZANDVOORT, Grote Krocht, tel! 02507:2666

FRIIIÏÏEUA Of
MENTOS rollen van de week

in allefilialen van
DIRK VAN DEN BROEK
en JAC. HERMANS

Ukentzevastwel.die
heerlijke fruitrollen of
die met pepermuntsmaak.
Lekkervooronderweg!

ruim voldoendevoor4lekkere koppensoep

NEEMMEENU

V A l i v O O R :

KOFHEMELK
onze bekende romigekwalitert!

Vl FLES alOOO gram

TOPüprijs:
Ar.

l.25

„Geisha'ANANAS
lekkerinyoghurt.vlaofoverdepudding

inkleinepartjesgesneden, kwaitliteitlik

/VOOR'

BLOEfflENAARDE
Boordevol natuurlijke voedingsstof (en,
koopzenu...

GROÏÏBAAL 35

adverteren< ,

doet verkopen

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-

_maken!. _ .
~: H..;üC-S.p l E R-l E U S, Koninginneweg 21,

Zandvoort. Telefoon 5012.
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postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

weerwoord van vvd-er
attema aan ds. mataheru
inzake sleep-in affaire
Het vvd.raadslld J. Attema heeft ons een af-
schrift van een brief aan ds. Mataheru doen
toekomen met toestemming deze brief In da
krant te publiceren.
'Indien u deze brief plaatst', schrijft de heer
Attema, * dan gaarne op de voorpagina en
onder hetzelfde lettertype als uw stuk: 'Ds.
Mataheru kontra raadslid Attema' van 6 juli
j.l.' Aan het eerste verzoek kunen wij wel,
aan het tweede niet voldoen.

'Onder het opschrift 'Ds. C. Mataheru op het
verkeerde pad' schrijft de liberale volksver-
tegenwoordiger het volgende:

In het Hervormd Kerkblad van 3 juli jl. heeft
ds. C. Mataheru in zijn hoofdartikel 'Een
preek in de Raad' blijk gegeven dat hij mijn
standpunt in de Gemeenteraad ten aanzien
van het jeugdtoerisme uitstekend heeft be-
grepen. .
Maar hij wil zich overigens gaarne verschui-
len achter het argument dat het onderbren-
gen van de bovengenoemde toeristen geen
zaak kan zijn voor de Lokale Raad van Ker-
l/p n

Maar geachte ds. M., U bent als voorstan-
der van de Logos-jeugdbeweging (U beves-
tigt dit op allerlei manieren in uw artikel)
toch niet zo naief om te denken dat ik als
raadslid zou pleiten voor het uitgeven van
enige duizenden guldens aan gemeenschaps-
geld voor deze twijfelachtige 'toeristen' als
"de Kerk" zich alleen maar tot aanmoedi-

-gingskreten beperkt. . „ . , ,~,
Neen, dominee, als U- voor 'Welgelegen
opnieuw propaganda meent te moeten ma-
ken, dan gaat U ook akkoord met de voor-
stellen van Logos en Relaese, die de jeugd
gezamenlijk wil laten slapen en wil voorzien
van condoom-automaten en de pil. Ze heb-
ben er toch zelf om gevraagd en weigeren
iedere- andere oplossng.
Uw artikel werd met groot gejuich overgeno-
men door de redaktie van "De Zandvportse
Courant'" in-het nummer van 6 juli jl. Uw
naam prijkte met vette letters op de voor-
pagina.
U hebt zich bij de "linkse" teugel laten vat-
ten en in volle glorie de arena der Zand-
voortse brokkenmakers laten binnen voeren.
Maar wat zeggen uw Herv. kerkgangers hier
feitelijk van? Want juist uit deze kringen
van uw geestverwanten heb ik een stroom
van instemmende reakties ontvangen.
Wat te zeggen van het uitstekende beleid
van burgemeester en wethouders ten deze,
waarvan één der wethouders uw President-
Kerkvoogd mag zijnl
Heeft U zich door uw onberaden houding
niet regelrecht opgesteld tegen de honder-
den verontruste ouders in Zandyoort en daar
buiten, wier kinderen worden bedreigd door
Logos en Release alsmede de vele onver-
antwoordelijke opmerkingen de laatste we-
ken in een bepaald plaatselijk blad? Begrip-
pen als openbaar gezag, welvoegelijkheid,
zedelijkheid zijn hier ver te zoeken.
In zo'n gezelschap past géén predikant van
de Ned. Herv. Gemeente. Past ook geen
echtgenote van de predikant der Ger. Kerk.
Want ook uit het Geref. kamp wordt weinig
instemming betuigd en zoals een kerkganger
van deze gemeente mij noemde, deze "pas-
torale" Dolle Mina.
Deze dingen zijn op kerkelijk terrein m.i. nog
nimmer in Zandvoort vertoond.
Als U in uw artikel mijn uitlatingen in de
Raad in het frans en engels beantwoordt,
dan zou ik U als Nederlands Herv. predikant
toch willen vragen dit voortaan in het neder-
lands te doen, want dat verstaan wij Zand-"
voorters beter.
Nogmaals de Lokale Raad van Kerken no-
dig ik hierbij opnieuw uit tot het beschik-
baarstellen van aanwezige slaapruimte met
de nodige voorzieningen doch onder voor-
waarden als door Logos gesteld.
Geen verhaaltjes maar er echt Evangelisch
tegen aan, domineel
U heeft het Herv. Kerkblad tweemaal ge-
bruikt om te getuigen van uw ongetwijfeld
christelijk geloof en de doelstellingen van
Logos.
Jammer voor de C.H.U. en de A.R. in onze
raad dat uit eigen pastorale kringen zo'n
tegenwerking wordt ondervonden, dat er
denkbeelden worden ontwikkeld die men
eerder bij de vrijdenkers zou zoeken dan bij
hen die met de Herderlijke Zorg der Zand-
voorters zijn belast.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 -.Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Uw slotopmerking dat deze jongeren beter
naar een makelaar konden gaan lijkt mij
juist.
Bij een makelaar krijgt men wellicht een
beter advies dan bij U als predikant.

J. ATTEMA,
(raadslid V.V.D.)

NASCHRIFT RED.
De heer Attema zou zich best wel enige
moeite mogen geven zich aan de feiten te
houden wanneer hij zonder meer vaststelt
"dat het artikel van ds. Mataheru In het
Hervormd Kerkblad door de redaktie van de
Zandvoortse Courant met groot groot ge-
juich werd overgenomen". Het betreffende
artikel werd In ons blad zonder enig kom-
mentaar gepubliceerd. De inhoud sprak voor
zichzelf, meenden wij.
Het door de heer Attema in één zin noemen
van "het uitstekend beleid van Burgemees-
ter en Wethouders ten deze" en een der
"wethouders die uw President-Kerkvoogd
mag zijn", wekt de misleidende indruk dat
wethouder (kerkvoogd) Van der Mije
In de sleep-ln affaire achter het beleid van
het kollege zou hebben gestaan. Niets Is
minder waar. De wethouder verwierp met de
raad het plan van b en w voor een opvang
van jeugdtoerlsten, omdat het niet in over-
eenstemming was met de adviezen van de
kommissie van sociale zaken en Logos en
Release.
Zonder man en paard te noemen schrijft de
heer Attema over "de vele onverantwoorde-
lijke opmerkingen de laatste weken In een
bepaald plaatselijk blad". Wij kunnen ons
na 'het lezen van de brief aan ds. Mataheru
nauwelijks voorstellen dat er een krant
Is die hem op dit punt kan evenaren, laat
staan overtreffen. Nu in de ogen van de
heer Attema de herderlijke steunpilaren aan
het openbaar gezag, de welvoegelijkheid en
daT" zedelijkheid zijn ontvallen kent'hij geen
remmingen meer en gaat door- roeien en
ruiten. Daar kunnen gezag, fatsoen en goede
zeden nog plezier aan beleven. Pikant de-
tail is dat links, de Zandvoortse brokken-
makers, Logos en Release en de pastorale
Dolle Mina er part noch deel aan hebben.
Tot slot: het afschrift van de brief aan ds.
Mataheru ontving de krant één dag — dlns-
dag 13 juli j.!. — voor de predikant met va-
kantle ging. Woensdag was de voorganger
niet meer voor kommentaar bereikbaar. Hij
was onderweg naar zijn vakantieadres.

"WERKGROEP ,
KADERVORMING FILM"
De "Werkgroep kadervorming film" — ont-
staan op initiatief van het min. van CuReMa
— en het Centr. Filmberaad vinden het wen-
selijk dat binnen het kultureel vormingsinsti-
tuut en het onderwijs aandacht wordt ge-
schonken aan de audio-visuele vorming.
Zij hebben daartoe een konsept-plan opge-
steld voor een lerarenopleiding. Alvorens dit
plan af te ronden zouden deze instanties
graag de ideeën, wensen en verlangens ver-
nemen van de verschillende deskundigen en
belangstellenden, opdat enerzijds de <ot nu
toe opgedane ervaring zo goed mogelijk in
het plan wordt verwerkt, anderzijds het plan
zoveel mogelijk aan de bestaande wensen
tegemoet komt.
Het ligt daarom in de bedoeling op 15 sep-
tember 1971 om 15.30 in het Beatrix-ge-
bouw van de Jaarbeurs te Utrecht een in-
spraakbijeenkomst te organiseren waar een
ieder die deskundig is en/of belangstelling
heeft voor de audio-visuele vorming binnen
het onderwijs, welkom is.
Het konsept-plan is vanaf 1 augustus 1971
verkrijgbaar bij de sekretaris van de werk-
groep, de heer G. Kruger, Overtoom 301,
Amsterdam, tel. (020) 184352.

HELFT "OUD-INVALIDEN"
KRIJGT HOGERE UITKERING
De meeste "oud-invaliden" zullen in de loop
van deze maand bericht ontvangen over de
aanpassing van de daglonen waarnaar hun
WAO-uitkering wordt berekend.
De aanpassingswet maakte het nodig voor
ongeveer honderdduizend "oud-invaliden"
(dat zijn zij die vroeger een uitkering had-
den van de Interimwet Invaliditeitsrentetrek-
kers) individuele berekeningen uit te voeren.
Zoals bekend, is de wettelijke regeling van
belang voor hen die toen zij invalide werden
een loon verdienden dat — omgerekend
naar het huidige loonpeil — thans meer zou
bedragen dan ƒ 207,50 per week.
Van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
die het overgrote deel van de WAO-uitkerin-
gen voor de "oud-invaliden" verzorgt, verne-
men wij dat voor bijna de helft van de be-
trokkenen een hoger dagloon kon worden
vastgesteld. Bij de anderen onderging het
dagloon geen verandering. Alle belangheb-
benden krijgen een persoonlijke mededeling
over de verhoging of het ongewijzigd blijven
van hun dagloon.
Nog geen 7% van hen, die bij de Nieuwe
Algemene Bedrijfsvereniging geregistreerd
zijn, krijgt bericht dat nog even moet wor-
den gewacht, omdat nog niet alle gegevens
voor de vaststelling van hun dagloon bekend
zijn.

SUBSIDIE VOOR
OVERDEKTE
ZWEMINRICHTINGEN
In de Nederlandse Staatscourant van 9 juli
1971 is gepubliceerd de nog door de toen-
malige minister van cultuur, rekreatie en
maatschappelijk werk, dr. M. A. M. Klomné,
bewerkstelligde herzienig va de "Rijksrege-
ling subsidiëring overdekte sportakkommo-
daties 1970".
Dit betekent dat met terugwerkende kracht
tot januari !97J ook in de bouw van over-
dekte zweminrichtingen met een minimum
wateroppervlakte van 160 m2 een subsidie
mogelijk is van ten hoogste 25% van de
stichtingskosten tot een maksimum van
ƒ 400.000,— per project. In het dienstjaar
1972 zal naar alle waarschijnlijkheid voor de
bouw van 5 a 6 overdekte zwembaden een
subsidie kunnen worden verleend.
Ten opzichte van de oude regeling is voorts
het maksimaal mogelijke subsidie voor een
sporthal opnieuw vastgesteld en gebracht
van ƒ 250.000,- op!/ 250.000,-, eveneens
met terugwerking tot 1 januari 1971.
Een nieuw element in de herziene regeling
is de thans opgenomen voorwaarde, dat in
de akkommodatie zodanige voorzieningen
dienen te zijn getroffen, dat deze ook voor
de in zijn bewegingen beperkte mens toe-
gankelijk zijn.

i voor
4 FIETSEN

fe/en. • .
. . . . . /BROMMERS

VER5TEEOE
HRLTE5TR.I8 • TEL: 4493- ZONG VOORT

ASV SANDEVOERDE
ORGANISEERT
PAPIERRIT
Vanavond organiseert de sportkommissie
van de ASV - "Sandevoerde" een oriënte-
ringsrit op basis van roetebeschrijving —
een z.g.n papierrit — in hotel-rest. Keur aan
het Stationsplein.
Dit is een op evenement, welke geheel op
papier zal worden gehouden. Niet-leden
autosportliefhebbers zijn van harte welkom.
Aan de hand van een plattegrond kunnen
de roeteopdrachten u:tgevoerd worden.
De aanvang van dezv oijzondere 'rit" is om
20.15 uur en de inschrijftafel is geopend
vanaf 19.30 uur.
Inschijving is mogelijk in een van de volgen-
de klassen: A-klasse voor geroetineerde rij-
ders; B-klasse voor rijders met enige erva-
ring en Toeristenklasse voor rijders zonder
enige ervaring. Het inschrijfgeld in iedere
klasse bedraagt ƒ 3,—.
De A en B klasse rijden volgens het NRB
1969, terwijl voor de Toeristenklasse een
speciaal reglement is gemaakt.

WATERSTANDEN

staatsbosbeheer:
vrije ruimte in ons land
wordt ernstig bedreigd

17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli

H. W.
10.17
11.39
0.14
1.25
2.19
3.07
3.50

L.W.
4.45
5.07
6.42
7.53
8.44
9.35

10.18

H.W.
22.52
— .-
12.45
14.00
14.51
15.38
16.20

L.W.
17.20
18.00
19.03
20.28
21.06
22.06
22.48

In het vorige week verschenen jaarverslag
van Staatsbosbeheer wordt met klem ge-
waarschuwd tegen de ernstige bedreiging
die in ons land de vrije ruimte ondergaat
door ongelimiteerde hoogbouw en ver-
dichting van het verkeersnet. Staatsbosbe-
heer eist snel ingrijpen door planologische
samenwerking tussen rijk, provincies en ge-
meenten om dit gevaar alsnog te keren. Te-
vens signaleert het jaarverslag een voort-
gaande vervulling van de bodem en een
sterk toegenomen sterfte van bomen en
struiken in de buurt van verkeerswegen.

Het jaarverslag zegt daarover:
De ingrijpende veranderingen in het gebruik
en de bestemming van de grond zullen zich
in dit begin van de zeventiger jaren in een
onverminderd tempo voortzetten. Bevol-
kingsgroei, verstedelijking, industrialisatie,
verkeer en de herinrichting van het land-
bouwareaal drukken hun stempel pp de lan-
delijke ruimte. Eén van de meest iri het oog
springende gevolgen van deze veranderingen
in het buitengebied is het kleiner worden
van de nog voorhanden zijnde vrije ruimte.
Naast een direkt ruimteverlies voor stede-
lijke en industriële bestemmingen staat een
niet minder aanzienlijk indirekt verlies aan
open ruimte. Eén van de oorzaken daarvan
is de verdichting van het yerkeerswegennet.
Niet alleen door de groei van het aantal
rijkswegen maar meer nog door de uitbrei-
ding van de sekondaire en tertiaire -wegen
worden in een verontrustend tempo de-nog
aanwezige alleen voor agrarisch verkeer ont-
sloten delen van het platteland versneden.
Steeds meer potentiële rustgebieden, rekre-
tieruimten en refugia voor fauna worden
daardoor in oppervakte ingeperkt.

Sterke visuele aantasting van de Neder-
landse open ruimte wordt voorts veroor-
zaakt door de grote toeneming van hoog-
cpanrvnsslcidinsen,' di;-in-eer.--zich -Ul-brn-
jare • verdichtend net, steeds verder dóór
dringen in het landelijke gebied.
Een faktor die het landelijke karakter van
de Nederlandse ruimte in ernstige mate be-
dreigt is tenslotte de onvoldoende gelimi-
teerde verspreiding van hoogbouw in tal van
gemeenten met een typisch agrarische of re-
kreatieve signatuur. Juist in een vlak land
als het onze, zonder noemenswaardig bo-
demrelief, strekt de invloed van deze uitge-
sproken grootstedelijke elementen zich over
grote afstanden uit. Een zeer snel treffen
van afdoende planologische maatregelen op
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau
is noodzakelijk om belangrijke delen van het
Nederlandse landschap voor de ongewenste
gevolgen van deze bouwwijze te vrijwaren.
Ook infiltratie van hoogbouw in de rand-
zones van onze nog gave agrarische land-
schappen, rekreatieruimten en natuurgebie-
den heeft een ernstig waardeverlies tot ge-
volg.
De herinrichting van het platteland en de

opbouw van het nieuwe landschap in het
IJsselmeer- en Deltagebied zullen hoge ei-
sen stellen aan de met landinrichting en
landschapsbouw belaste instanties. Daar-
naast vergt ook de zorg voor het water
vanouds een intregrerend element van het
nederlandse landschap, thans grote aan-
dacht. Zo werpt de problematiek van vorm
en omvang van de toekomstige randmeren
van de Markerwaard reeds haar schaduw
vooruit. Maar ook elders in ons land, vormt
het scheppen van nieuwe wateroppervlakten
voor velerlei doeleinden een aktuele opgave
voor de landschapsbouw en landinrichting.
Aangezien de vraag naar meer landbouw-
grond veel van zijn urgentie heeft verloren
zijn er grotere mogelijkheden onstaan voor
andere vormen van bodemgebruik. Dit opent
perspektieven voor een veelzijdiger gestruk-
tureerd landschap en een rijker natuurlijk
milieu. De ontwikkelingen bij de landinrich-
tmg gedurende de laatste jaren, zowel op
het nieuwe als op het oude land, geven een
duidelijk beeld van deze gewijzigde situatie
Een toeneming van niet-agrarisch grondge-
bruik zal ook in de komende jaren zeker ver-
wacht kunen worden.
De snel stijgende behoefte aan meer en
beter gespreide natuur- en rekreatiegebie-
den vraagt erom dat aan de realisatie van
de parkgebieden van nationale en geweste-
lijke betekenis met voortvarendheid wordt
gewerkt.
De zorg omtrent het voortbestaan van be-
paalde historisch gegroeide kultuurland-
schappen blijft onverminderd de aandacht
opeisen. Er is een duidelijke behoefte te
konstateren aan meer bos en ander open-
baar groen en aan een voor de rekreatie
beter bruikbaar landschap. Ook heeft de
achteruitgang van het milieu het bewustzijn
versterkt, dat het terugwinnen van natuur-
gebieden en het scheppen van rijker gescha-
keerde landschappen een dwingende nood-
zaak is geworden.
Een verschijnsel dat zich tijdens het ver-
slagjaar in verschillende delen des lands
openbaarde is de grote sterfte aan oudere
bomen langs of nabij de grote verkeers-
wegen. Vooral eiken en beuken behoren tot
de slachtofers.
Soms zijn het ook struikgroepen en hagen
— de laatste vooral op middenbermen —
die een ontijdig einde vinden. Hoewel de
oorzaak van deze sterfte niet altijd met ze-
kerheid is vast te stellen, is het toch wel
zeker dat die in vele gevallen gezocht moet
worden in de duizenden tonnen zout die tij-
dens het winterhalfjaar voor gladheidsbe-
strijding op de wegen worden uitgestrooid.
Het is dan ook te hopen dat'de onderzoe-
kingen voor het vinden van een ander toe-
pasbaar middel binnen afzienbare tijd met
sukses zullen worden bekroond, want zeer
veel landschappelijk waardevolle bomen val-
len thans te offer.
In verschillende gevallen zijn ook lekkende
aardgasleidingen oorzaak van de boomsterf-
te. Bovendien zijn vooral veel oudere bomen
niet bestand tegen de zich uitbreidende op-
pervlakte asfalt die bij wegverbreding vaak
de onverharde grondstroken rondom de bo-
men afsluiten waardoor een tekort aan zuur-
stof optreedt.
Het aantal in ons land geregistreerde bran-
den in 1970 waarbij schade a'an begroeiing
werd toegebracht bedroeg volgens het jaar-
verslag van Staatsbosbeheer 320. Dit aan-
tal komt ongeveer overeen met het gemid-
delde over de jaren 1945 t.m. 1970. De to-
tale verbrande oppervlakte bos was 468 ha;
aan vegetatie op ander natuurterrein ging
185 ha verloren.
De totale getakseerde schade bedroeg rond
— 1.071.000. De verbrande oppervlakte
bos ligt voor dit jaar ver boven het gemid-
delde van de jaren 1945 t.m. 1970 en wordt
hierin slechts overtroffen door die uit de
jaren 1947 en 1959. Voor wat betreft de
neerslag in 1970 toont de grafiek dat de
maanden mei en juni abnormaal droog wa-
ren en dus optimale omstandigheden voor
het uitbreken van bosbrand opleverden. In-
dien men bovendien bedenkt dat brand
meestal een gevolg van onvoorzichtigheid
en zorgeloosheid is dan valt het niet te ver-
wonderen dat juist in deze twee maanden
bijna 80 procent van het totale aantal brand-
gevallen werd geregistreerd. In het verslag-
jaar kwamen 68 meldingen binnen van een
begin van brand, die bijna volledig betrek-
king hadden op de brandgevaarlijke maan-
den mei en juni.
Van de 320 geregistreerde branden C 1 are)
heeft men kunnen konstateren dat 21 per-
cent hiervan is ontstaan door onachtzaam-
heid. In dit percentage zijn 23 gevallen be-
grepen waarin een brand ontstond door het
met lucifers spelen van kinderen. Het aan-
tal branden met kwaadwilligheid als oor-
zaak, is ten opzichte van het vorige jaar be-
langrijk toegenomen: in 1969 48 en in het
verslagjaar 80 gevallen.
Zoals gewoonlijk kon van ruim 50 percent
brandgevallen de oorzaak niet worden vast-
gesteld.
In de maand juni heeft een van de grootste
bosbranden in Nederland sinds mensen-
heugenis gewoed op de Veluwe. Het vuur
is ontstaan op het schietterrein van de Ie-
gerplaats Oldebroek. De droogte in de voor-
afgaande weken en een vrij straffe wind
maakten dat de bosbrand zich in een ijl-
tempo van 't schietterrein in de richting van
't Harde kon verplaatsen. Bij deze brand
gingen 267,3 ha bos en 57,5 ha ander na-
tuurterrein verloren.



zitten en op zo'n manier een einde aan je
vakantie te zien maken.
Maar het leven gaat verder, mensen en of-
schoon we nog wel onder de indruk zijn,
proberen we 't iedereen toch naar de zin te
maken.
't Was een enorme zondag, dat hebt u wei-
licht ook al gemerkt en ik moet zeggen dat
we (ook nog mei en juni meegeteld) in het
algemeen niet over de week-ends mogen
klagen. Juli schijnt radikaal alles te willen
goed maken wat z'n voorganger juni heeft
bedorven!
Ik heb altijd nog eens wat willen zeggen
over de luidruchtige reklame boven 't strand.
Volgens mij zijn al die fabrikanten ernaast,
want 't is niet de eerste keer dat ik mensen
kriebelig hoor zeggen: "Dat eeuwige geronk
van die vliegtuigen boven je hoofd! Voor
geen prijs koop ik spullen die ze op zo'n
manier aan de man proberen te brengen!"
Ja, dat is een opvatting, maar er zit toch
wel iets in. Soms zitten ze met z'n vieren of
vijven tegelijk in de lucht en... laat me niet
lachen bent u nou zo blij met bier uit
blik?!
Ik geloof dat ik beter m'n mond had kunnen
houden over dat ongelukkige parkeren dat
door veel automobilisten wordt toegepast!
Want ik hoor dat 't hoe langer hoe erger

WEEKPROGRAMMA VOOR CENTRUM
trefpunt Rekreade: Jeugdhuis aan 't Kerkplein

17 JULI 8-11.30 uurvanaf 16 jaar Discoavond, toegang ƒ 1,—•
18 JULI 10.30-11.30, 4-12 jaar, Zondagmorgenprogramma "Van slaaf tot koning".

19 JULI 10-12 uur, 4-8 jaar Bij ome Pé op schoot, / 0,25
3-5 uur, 8-12" jaar Attributen maken voor miss Heks, ƒ 0,25

20 JULI 10-12 uur, 4-8 jaar, Kinderkermis ƒ 0,25
3-5 uur, 8-12 jaar, Miss Heks verkiezing, ƒ 0.25
8-10 uur. vanaf 16 jaar, Volksdansen, ƒ 0,25

21 JULI 10-12 uur. 4-8 jaar, Kindercircus, ƒ 0,25
3-5 jaar, 8-12 jaar, Boerenbruiloft, ƒ 0,25
8 uur vana4l2 jaar, Filmavond in de filmzaal van 't Bowlingcentrum naast

Bouwes Palace. "Reis naar de zon", ƒ 1,50

Eeste mensen, ik kan m'n Badboek niet be-
ginnen deze week, zonder mijn ontsteltenis
over het afschuwelijk gebeuren van zondag-
middag jl. uit te spreken. Dat zulke dingen
kunnen gebeuren aan een druk strand, mid-
den in een menigte en onder een stralen-
de zon, terwijl iedereen plezier heeft. Wij
zijn er allemaal ondersteboven van; want je
kon zo iets niet verwachten. Het gebeurde
niet zo heel ver van ons en eerst dachten'
we dat er een kleine jongen een niet al te
ernstig ongeluk was overkomen. Later hoor-
den we van verschrikte strandbezoekers wat
er werkelijk was gebeurd. Je bent haast al-
tijd te laat met maatregelen in zulke geval-
len. Ik heb wel eens voor de grap gezegd

wordt. Ze staan nou brutaalweg helemaal 22 JULI 10-12 uur Geen programma — alleen als 't pijpstelen regent.
op de trottoirs! Straks worden de voetgan
gers helemaal weggedrukt door die blikken
koektrommels op wielen.
Ik had 't er maandagmiddag
met

nog over

2 uur 4-12 jaar, Filmvoorstelling in de Krocht, o.a. "De tovenaars", ƒ 0.50.

Bij heel slecht weer ook voorstelling om 4 uur.
9-10.30 uur vanaf 12 jaar, Spookspel. "

even een praatje kwam maken in de tent. 23 JULI 10-12 uur, 4-8 jaar, Toneelspelen, ƒ 0,25

want hij bïItd?JnU.euto?IEn dflrSjSB 3-5 uur 8-12 jaar. Vossenjacht. ?$$ _ '•
Voor de volgende week Is er geen uitgewerkt programma. Er komt dan n.l. weer een
nieuw team medewerkers. Volgende week zaterdag gebruiken ze om een nieuw plan

te maken. Zie hiervoor de affiches op verschillende plaatsen In 't' dorp.

WEEKPROGRAMMA VOOR NOORD
Trefpunt Rekreade: Wijkgebouw, aan de Linnaeusstraat.

zo te zien, gezond bij te bijven! Ik weet dat
hij een wandelaar bij uitstek is (hij is gek
op de duinen!) en ik vroeg hem of hij er
dan geen last van had.
"Nou", zei hij lachend, "ik loop bij voor-
keur zo weinig mogelijk door het dorp en
in de duinen hoef je niet om auto's heen te
wandelen".

dat wij. onze serveersters e.d. zo'n last had- Maar. hij vertelde mij toch dat hij eens ge
,•!/>„ n,n *i Maar ie

.z|en had hoe een vader met z n kindertjes

d l„'o,„ m^^zou' je nog voo-r jaren ̂ '̂ ut'̂ r̂ „•"VT' "T"
lang" die last willen hebben als je.er dit mee J^ ..J^n^^nri.n .̂Jo.n

de bumper van een der auto's knalde, gaf
hij met 'n zandschepje een knoertharde klap

l ICUUCI l l HU C LC l l VUCICIIi III Cd l vi w w i itv» IMIIW , i . ' .. _, , ,.,,

opeens midden in een hopeloze ellende te «P net spatbord van die auto. Een lelijke

.„ ... 't Is heel tragisch en
ik kan me voorstellen hoe die ouders zich
hebben moeten voelen, in een vreemd land

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

r-., ' r- '..-—.- .~-•>-vre)-A

Ik ben 't wel met Momus eens dat je dit
voorbeeld maar liever niet moet navolgen,
want als ze je met zo iets snappen, ga je
prompt op de bon natuurlijk. Eigen rechter
spelen, heeft nog nooit iemand voordeel op-
geleverd!
Er is wat verkoeling merkbaar en dat schijnt
door de een of andere zwartkijkende de-
pressie of storing te komen. Wat meer be-
wolking (donderdag) en een vrij straffe
noordwesten wind. Ja, 't kan ook wel eens
anders zijn. Ik hoop alleen dat 't vrijdag
goed weer zal zijn, want dan hebben we
weer eens een vuurwerk. En als de berich-
ten niet liegen, moet 't deze keer echt iets
bijzonders worden!

SUKSESVOLLE START VAN
HEEMSCHUT
RESTAURATIE HULPFONDS

De Heemschut-aktie ten behoeve van het
hulpfonds voor herstel van grote woon- en
leefprojekten zoals die 14 mei jl. officieel in
Woudrichem van start is gegaan lijkt een
sukses te worden. In de eerste weken van
de aktieperiode die eind september 1971 zal
eindigen werd 'n bedrag van ruim f 100.000
ontvangen.

wat schappelijke/, i.s, d.a.n dg., amsterdamse,
1 kwalijKe ZciciK meno«n. IK uegnjp niet uat au

zo maar kan, een gitaar inpikken en vernie-
tigen, omdat er tegen de Politie Verordening
is gezondigd. Je zal bijvoorbeeld je fiets in
elkaar getrapt zien, omdat je betrapt wordt
op het rijden zonder achterlichtje! Dat zou
best kunnen gebeuren in de hoofdstad.
Iemand probeerde gistermorgen er weer
eens achter te komen hoeveel wij op een
drukke zondag omzetten aan het strand. Ik
houd niet van dat gezeur, want ik heb altijd
de indruk dat ze je de verdiensten niet gun-
nen! En ik verdien 't toch heus niet met stil-
zitten, hoor! Nee, mensen, vraag me dat nou
niet meer. Ik vraag mijn gasten toch ook

Rekreade werkt In Noord deze'zomer maar 4 weken! Daarom/jongens en meisjes Is dit
jullie laatste weekprogramma. Als je toch nog naar Rekreade wilt de volgende twee
weken, ga dan naar 't jeugdhuis op 't Kerkplein. Zie voor de programma's de plaatse-

lijke bladen en de affiches In 't dorp.
18 JULI 10-12 uur, 4-12 jaar. Zondagmorgenprogramma (hier dus ook op zondag).
19 JULI 10-12 uur. 4-12 jaar, Speurtocht naar 't opperhoofd — daarna spekjes poffen.

2-4 uur 4-12jjaar, Van zakken maskers maken en daarna schideren.

20 JULI 10-12 uur 4-12 jaar. Fijn allerlei dingen maken van klei.
2-4 uur 4-12; jaar, Spelletjes in de duinen.

21 juli 10-12 uur 4-12 jaar, Muur schilderen en decors maken, kleren maken voor een

echte modeshow.
2-4 uur 4-12 jaar, Filmmiddag o.a. "De tovenaars. We vertrekken voor de film

om 1.30 uur vanaf 't wijkgebouwtje.
22 JULI 10-12 uur 4-12 jaar, Kindercircus.

2-4 uur 4-12|jaar, We spelen door met 't kindercircus.
23 JULI 10-12 uur'4-12 jaar, Levend ganzebord.

2-4 uur 4-12 jaar, Slotfeest.

Alle programma's kqsten ƒ 0,25 — de film ƒ 0,50.

', • ,„ . Wijzigingen voorbehouden <. • . t-' • *

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

. BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend.-dat ingaande maandag 19 juli 1971
gedurende een maand voor een ieder ter in-
zage ligt het bntwerk van het bestemmings-
plan "Curiestraat" betreffende een terrein
gelegen naast de Corodexfabriek aan de
Noorderdulnweg.
Gedurende de termijn van de ter inzage-
ligging kan een ieder schriftelijk bij de ge-
meenteraad bezwaren tegen dit ontwerp in-
dienen.

Zandvoort. 13 juli 1971
De Burgmeester voornoemd,

A. KERKMAN. l.b.

WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT
te Zandvoort

Voor LEDEN komen beschikbaar de een-
gezinswoningen:
1. CELSIUSSTRAAT 28; huurpr. ƒ 131.10

per maand.
2. BEECKMANSTR. 25; huurpr. / 86,50

per maand.

De bovenduplex-woning:
3. NIC. BEETSLAAN 22 rood; huurprijs

ƒ 83,30 per maand..

De benedenduplexwoning: •' '
4. VAN LENNEPWEG 71; huurpr. / 68,20

per maand. Deze woning is voor ten
hoogste 2 personen. ,,,..

De toewijzing van deze woningen geschied
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij Burgemeester en Wethouders. Het inko-
men van het gezinshoofd is' medebepalend
inveryand. met de hoogte vari*de maand-
huren.
5. Aan de FLEMINGSTRAAT.Jzijn nog be-

schikbaar 4 garages. :
4,00 m breed 5,69 m lang ƒ 61,50 p.m.
3,70 m breed, 5,69 m lang ƒ 58.50 p.m.
In elke garage kunnen 2 normale auto's
worden gestald. • (:

Inschrijvingen vóór dinsdag a.s.,19 uur aan
het kantoor van de vereniging Noorderstraat
1 onder vermelding van rangnummer.

W*lh*«li«Jbl«« . l_ L l IJ

Het streefbedrag van de aktie, 5 mijoen "let naar hu" banksaldp.
gulden, is onder meer bestemd voor het her-
stel van grote stads- en dorpskernen met
historische en kulturele waarde.

In de afgelopen jaren heeft Heemschut erva-
ringen opgedaan met 't zogenaamde Heem-
schut Restaurtatiefonds. Hierbij bleek, dat,
met naar verhouding bescheiden middelen,
veel werk verzet won worden. Het geld dat
uit dit hulpfonds beschikbaar gesteld werd
vloeide na verloop van tijd weer terug waar-
na het opnieuw voor herstel en restauratie
kon worden aangewend.
Door de beperkte middelen van dit fonds
kon er slechts op kleine schaal financiële
hulp worden geboden. De belangstelling voor
dit fonds zowel van van de zijde van parti-
kulieren als van gemeenten was evenwel zo
groot dat Heemschut besloten heeft de om-
vang en slagvaardigheid van het fonds door
middel van een aktie rigoureus uit te brei-
den waardoor bijdragen kunen worden ver-
leend aan grote objekten van velerlei aard.
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan res-
tauratie van historische gebouwen alleen.
Integendeel. De doelstelling bij de nieuwe
opzet is veel ruimer gesteld.
Zo zal Heemschut zich inzetten voor het be-
houd van een karakteristieke beplanting als-
mede voor de bebouwing van naast een mo-
nument opengevallen plaats op een esthe-
tisch verantwoorde wijze.
Het eerste projekt dat Heemschut met dit
fonds zal aanpakken is de gemeente Woud-
richem binnen de veste. Een projekt dat een-
traal in Nederland is gelegen en waarbij
vooral de mens en zijn milieu een belang-
rijke rol speelt.
Woudrichem bezit veel historische monu-
menten, maar mist een sluitende begroting
die nodig is voor herstel en renovatie op
grote schaal.
Woudrichem is de eerste gemeente die met
dit Hulpfonds gesteund zal worden. Echter
niet de laatste. Het werkterrein van het
Hulpfonds zal dan ook geheel Nederland be-
slaan. Wel zal het zich zoveel mogelijk toe-
spitsen op gemeenten met veel stedebouw-
kundige schoonheid, maar zonder voldoende
eigen middelen om deze op voldoende wijze
zelf te onderhouden, ter herstellen en zo-
nodig aan te vullen.
Bijdragen voor de aktie kunnen gestort wor-
den pp het gironummer 5.71.000 onder ver-
melding: Heemschut Restauratie Hulpfonds.

Een schoon strand is fijn, vindt u niet? Dat
moest me even van het hart, want ik vind 't
een hartstikke goeie kreet. Moet u eens
over nadenken!
Tot de volgende week!

STOELEMAN

Klein en groot
eten v. d. Werff'0 bjrood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

• Dus aktueel

• Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert ü dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg 1. telefoon 2135

het is beter kamerbreed
tapijt te kopen bij

MEDINA CARPETS N.V.
omdat bij MEDINA: alleen merkartikelen verkocht worden tegen de laagste

prijzen', zoals: INTERTEST, KEYZER BONAPARTE. VENETA, BER-
GOSS, PARADE en vele andere bekende merken in elke prijsklasse
en alle-standaardbreedtes: ƒ41,50 - ƒ59,95 • ƒ65,95 - ƒ69.95 -
ƒ 147,50 tot ƒ 248,00 per strekkende meter.

; ƒ 71,95 • ƒ 85,95 • ƒ 95,95 - ƒ 105.00 - ƒ 109,00 - ƒ 115.00 • ƒ 119,00

omdat bij MEDINA: nylonvilttapijt voor ƒ41,50 per strekkende meter op 400
' c m breed verkocht wordt in prachtige kleuren!

.•'

omdat bij MEDINA: wachttijden een onbekend woord is l

omdat bij MEDINA: de klant koning is l .

omdat bij MEDINA: alle kamerbreedtapijten gratis worden gelegd l

omdat bij MEDINA: de mogelijkheid tot financiering bestaat l

omdat bij MEDINA: garantie, ook garantie betekent!

omdat bij MEDINA: het grootste assortiment aanwezig is!

omdat bij MEDINA: vakbekwame verkopers zijn, die U deskundige voorlichting,
verstrekken, zonder opdringerig te zijn l

omdat bij MEDINA: U gerust binnen kunt lopen en gezellig rond kunt kijken,
zonder dat U zich verplicht voelt tot kopen over te gaan !

omdat bij MEDINA: vrij entree is l

omdat bij MEDINA: duizend mogelijkheden aanwezig zijn om uw kamerbreed-
tapijt in één van'onze filialen te kopen!

MEDINA CARPETS N.V.
AMSTERDAM. Albert Cuypstraat 175. telefoon (020) 764025

3 '
HAARLEM, Gen. Oranjestraat 4, telefoon (023) 266277

HAARLEM. Grote Houtstraat 166, telefoon (023) 317665

ZAANDAM, Gedempte Gracht 44, telefoon (02980) 67160

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts: ' "

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31'32 33.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 17 en zondag 18 juli:

Zr. S. Molenaar-de Wilde. Van Lennep-
weg 93rd, teef. 2720, . . . . .

APOTHEEK:
17—23 juli:

ZEESTRAAT APOTHEEK

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 18 juli:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wolfram Krupka, Reckling-
hausen.
10.30: ds. P. van der Vloed.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 18 juli:

10.30 uur: ds. W. F. Monnee, vrijz. herv.
Uselstein.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 18 juli:

10 en 19 uur: ds. M. W. J. C. de Kluis,
IJmuiden.

KATHOLIEKE PAROCHIE H. AGATHA

Zondag 18 juli:
19.30 uur: misviering zonder zang
20.30 uur: eucharistie met samenzang in
duitse taal.
9.30 uur: duits-nederlandse heilige mis
met latijnse volkszang.
11.30 uur: eucharistie met samenzang
en meerstemmige koorzang van het da-
mes- en herenkoor..". -
19.30 uur: avondmis.

O.L.Vr. Sterre der Zee-kerk, Llnnaeusstraat

Zondag 11 juli:
8.30 uur: misviering zonder zang.
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-

menzang.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Makelaar:,
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën
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s. p. s.
Wij zijn de dupe geworden van een admlnl-
stratleva fout. Wie heeft Iets te huur vanaf
16 juli t.m. 31 juli.

Telefoon Hilversum 02150-48013.

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORT U N A"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P IER IE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 ••' Zandvoort • Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO' TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfblder..
Belt IJ- óns even.v. i , , t-

Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

adverteren
doet verkopen

Waarschuwing
aan alle hondenbezitters En ZandvoortI

VRIJDAG 16 JULI

Groot vuurwerk
Laat of houd uw hond tijdens het vuurwerk thuis.
Bijna iedere hond raakt door de knallen in paniek
en rent soms kilometers ver weg. Wjlt U dit" ook
voorkomen? Hou ze thuis! ' y •-•
Dit is een publicatie van de ;.
VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN
DIERENBESCHERMING afd. ZANDVOORT.
secretariaat Fazantenstraat 8,
postbus 5 of telefonisch: 3210
Heeft U poes of hond? En bent U nog geen lid?
Wij zullen U gaarne inschrijven!

25 JAAR

JUBILEUMVERKOOP
Op 17 juli bestaat de FIRMA NOOY

in Zandvoort 25 jaar
Ter gelegenheid van dit feit geven wij' op
die dag 3 x 25% KORTING op alle artikelen
die geëtaleerd zijn in de etalage van onze
zaak op de Grote Krocht.
U betaalt dus maar 25 % l

Pa zegt beslist geen één lelijk woord meer als hij U ziet rondhuppelen
in zo'n »uper de luxe nachthemd of duster
Natuurlijk is dit maar een gekheidje. Maar het is beslist geen gekheid
dat de allerbeste xnezkenfabriek op lingeriegebied,
vóór de vacantie zijn gehele voorraad zomerartikelen aan Leen verkocht,
voor ronduit gezegd een bijzonder lage prijs. En natuurlijk geeft Leen dit
voordeel direct aan U door.

Dus koopt U nu:
De meest Luxe nylon-nachthemden — geheel dubbel — in tientallen soorten en
kleuren. Vastgestelde prijs IS gulden Nu bij Leen maar uitzoeken voor 8*95

Bijpassende dusters, bestaande uit de fijnste kantsoorten. Kosten normaal ook 15 gld.
Nu ook uitzoeken voor 8g95

Koopt U de gehele combinatie, dan doet Leen

er nog een gulden af, dus betaalt U slechts 16,9O

Van deze zelfde fabrikant:
•, ;.,.. ., -.-• ,'„

8600 stuks
van de allermooiste

" .•: • 'r

onderjurken

en japonnen
uit de series van 4 tot 9 gulden. Kan een
schoonheidsfoutje in zitten, dus een vlek-

•t

je of zoiets.

Nu maar uitzoeken ,voor

één rijksdaalder

en 3 stuks voor 5,98

Bij een ander krijgt U er beslist geen twee stuks voor.
Maar bij Leen deze week:

3 herenoverhemden
met korte mouw

v'

Alle bekende merken die U
alleen in herenmodezaken ziet.

HET ZWARTE SCHAAP
Kerkstraat 10

ZANDVOORT aan

2 ABNORMALE AANBIEDINGEN
grote partij restanten
damesjaponnen,

uitzoeken

rekken vol restanten
damesblouses,

nu uitzoeken 1,98
Voor U moet de zomer nog beginnen,
voor de fabrikant is hij voorbij. Als wij
het merk zouden noemen, zou dit de
grootste rel worden. Wanneer U komt
kijken staat het erop en ziet U dat het de

M ~-'•-' a'"meest

wereldbekende

bikini's
en

badpakken
zijn, alle maten, alle kleuren.
Alle modellen van dit jaar. Ook in de
grote maten.
Normale prijzen van 40 tot 80 gulden. •
Nu uitzoeken voor één prijs

29,75
Heeft U die leuke blote-buik-pakken
gezien?
Tweedelig, reuze voor strand en feest-
avond. Hebben goud gekost.
Nu maar uitzoeken, alle kleuren, voor

14,9O

Het Hospitaal
Bloemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar,voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst. ••

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8'/2 uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van patientenafdelingen, terwijl ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties op zijn.

Het salaris bedraagt ƒ 840,86 per maand, 'exclusief onregelmatigheidstoe-
slag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaartsvast pensioen).

Heeft-U interesse?->Komt. U dan eens, praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke .werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230
tussen 09.00 en 16.00 uur.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming' voor gas en olie, sanitair,, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 10 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

_ _ _
vanouds het Roomhuls,
Bloemendaalseweg 271, Overveen,
tel. 023-252701. t.o. Station.

tl '

Internationale specialiteiten.
Gezellige sfeer en; redelijke prijzen.

Ook voor recepties en diners.
Voor- en achterzijde vrij parkeren.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580.'
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBÉHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

^ <

tnduslrle-twnln Cruqulus bij Heemstede;
lelefoonaZ3-Met5t/2B8152 (4 Ilinen)
Spumevmg 75. postbus 1S5. Heemstede.

INSTALLATIE BUREAU

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote
kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

vraagt

C.V. monteurs en hulpmonteurs
Goede sociale voorziening.
Met vakantie wordt rekening gehouden.

Dr. C. A. Gexkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603



JONGE, HELE

gewicht
±1.8 kilo

UITFLORIDA

albert heijn

Grapefruitsap
• zuiver sap
fles 0.94 liter

UIT DE DIEPVRIES

GhSqeppakket
van kip
extra kwaliteit

500gram<*«

alberfc heijn

Abrikozentaart
±450
gram 2?5

L

< pak 350 gram
V* -'C** s-- w. \* , - - <' w * "" •>
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Ch Tomatenketchup ao o o
........................ fles 340 gramj»«> Ho

995 965
^w* W«

79i V

Anjou Blanc
frisse, witte Loire wijn fles 0.72 liter

Krentenbollen
zak Bstuks

Geldig t/m zaterdag

Varkenssehnitzel
VAN DE HAM 100 gram W^

Bounty Repen
6pak D stuks

flonah
Chrysanten
"yearround" AQE

per bos w « y

Geldig t/m zaterdag y c+. .i.-,
HOLLANDSE NIEUWE t .̂ STUKS

fflaatjesharing K

Aditerham
vacuüm verpakt

100 gram NU
_ SAKSISCHELeverworst

albert heijn

4 stukken ̂ 90 gram 1̂

••MJ Geldig t/m zaterdag IMMMMM
•' '' "• *LH-.-_ . n. , T ... - -.l •'•''•- -.•-' ,r-'•''.•"'

per stuk 150 gram

uit Sunname
Uit onze afdeling delicatessen

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord "
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Prijzen gelden van donderdag 15 t/m woensdag 21 juli

Oh iaeh@e
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ZANDYODRTSE
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post f 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksempiaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

heimwee van oud-plaatsgenoot
naar kusthotels van weleer
Journalist en oud-plaatsgenoot Johan Win-
kier, schrijft In het Deventer Dagblad met
helmwee over onze kusthotels. Direkte aan-
leiding voor zijn nostalgie is de diagnose
van drs. W. G. L. Sliepen, 'dat de kustho-
tellerie ten dode is gedoemd'. Winkler be-
waard dierbare jeugdherinneringen aan de
zeehotels van vóór de eerste wereldoorlog.

Hij schrijft:
'De hotels langs de Nederlandse kust zijn
ten dode opgeschreven. Dat heeft een ras-
echte socioloog en doctorandus (hemd zon-
der boord en das) vastgesteld.
Ten dode opgeschreven: het stond breed-uit
in de kranten, want wat zo iemand zegt is
als zodanig waar.
Natuurlijk ben ook ik van die doctorandaal-
sociologische mededeling ontdaan, al heb
ik het als leek, die van sociologie nog min-
der afweet dan de doorsnee-socioloog zelf
allemaal wel zien aankomen.
Op een of andere manier heb ik mij er tel-
kens weer bij betrokken gevoeld — bij die
hotels. Dat begon al toen ik als aardig
knaapje aan vaders hand in Zandvoort
langs nu wijlen het Grand Hotel wandelde.
De Noordzee was toen — in de jaren vóór
'14 — nog schoon en onvervuild, al mocht
je er alleen maar in baden nadat je je
uiterst zedig in een door paarden getrokken
badkoetsje in een uitvoerig badpak had ge-
stoken.
Ja, — en daar zaten ze dan op het terras
van dat Grand Hotel: echte Duitse prinsen
(zei mijn vader, die het als abonnee op
'Daheim' weten kon) zelfs een nog echtere
Hohenzollern!
Je mocht natuurlijk niet te lang voor dat
hotel en dat terras blijven staan, maar toch
wel lang genoeg om ze met de vereiste be-
wondering te aanschouwen: vlotte jonge-
mannen in witte tennisbroeken, een sigaret
nonchalant in de mond en op de prinselijke
hoofden de onvermijdelijke strohoed. En
achter bijna elk tafeltje een attente kelner
of piccolo, die toezag dat het de heren aan
niets ontbrak.
Andere herinneringen aan de hotellerie langs
onze kust schuiven over die allereerste her-
innering heen. Daar is bijvoorbeeld, zo in
de jaren '20, het Kurhaus te Scheveningen.
Patatkramen, lawaai-dancings, bier- en lol-
tenten van Ome Lou van Burg, en meer van
die culturele verworvenheden van vandaag,
waren er toen nog onbekend. In plaats daar-
van was er de ongeschonden sfeer van een
badplaats die nog badplaats was. In het
Kurhaus logeerden uitsluitend lieden die er
thuis hoorden, en je voelde je bevoorrecht
wanneer je in de pauze van een Kurhaus-
concert (Schneevoigt, Tsjaikowski!) op het
terras méé heen en weer mocht wandelen,
met al die mannen en vrouwen die zich toen
nog wisten te kleden en wier pauze-conver-
satie geen ogenblik het ruisen van de zee
overstemde.
En hoe perfect — ook toen nog — was
daar de service van een toegewijd persp-
neel, dat, zoals overal elders, er kennelijk
trots op was als het je letterlijk van
d i e n s t kon zijn.
En nu de laatste impressie van de volgens
die socioloog ten dode gedoemde hotellerie
aan onze kustl
Een jaar geleden was ik dwaas genoeg om
— misschien was het uit heimwee naar een
ver 'weleer' — voor een week in een wat
je noemt gerenommeerd Noordzeehotel te
gaan logeren. Het kostte formidabel veel
geld: met de befaamde kleinigheden erbij
moest je met z'n tweeën wel op honderd
gulden per dag rekenen — een vijfde van
het jaarsalaris 1910.
Maar jammerlijker dan toen ben ik hier op
aarde nooit als hotelgast behandeld. Er
deugde letterlijk niets. Op het afgesproken
uur was de kamer niet klaar.
Pas als je weigerde je bagage zelf omhoog
te sjouwen, kwam er zoiets als recalcitran-
te hulp.
De asbakken in de hal stonken van de over-
jarige peuken.
Wilde je voor het eten een aperitief, dan
moest je tot in de keuken doordringen, om
deemoedig naar iemand te vragen die de
bestelling van een tweemaal te dure borrel
in ontvangst kon nemen.
De broodmaaltijd, die voor 'lunch' moest
doorgaan, was met de twee afgepaste
stukjes kaas en vlees van een erbarmelijke
armoedigheid: toen iemand aan het tafeltje
naast het mijne de kelner om een derde
sneedje brood smeekte, nam de zowaar die
smeekbede verhorende man ongevraagd de

laatste boterham uit mijn mandje, om dat
stuk brood daarna met dezelfde blote hand
waarmee hij het mij ontnomen had op het
bord van de vragende gast te deponeren.
En dat paste dan volmaakt bij sfeer en
geest die kennelijk in kantoor en keuken
heersten: daar broeide zoiets als opstand,
je hoorde, of je wilde of niet, de ene boze
kreet na de andere, en dat resulteerde al-
tegaar in het nogal ostentatieve vertrek van
één der'kelners, die immers overal elders
minstens evenveel kon verdienen.
En daar zaten we dan: onverzorgde gasten
in een van die hotels waarvan nu ook die
sociologische doctorandus heeft ontdekt,
dat ze ten dode zijn opgeschreven.
Het 'waarom' van die naderende dood heeft
hij keurig omschreven en het zal allemaal
wel waar zijn wat hij als redenen voor het
verval onzer Noordzee-hotellerie heeft aan-
gevoerd.
Maar één ding had hij zich daarnaast ook
wel eens kunnen afvragen: of, de goeden
niet te na gesproken, het zowel leiding als
personeel van al die blijkbaar zo kwijnende
hotels misschien óók aan zulke onmisbare
dingen als toewijding, initiatief, hart voor
de gasten, en zoiets onmoderns als werk-
lust tot het uiterste, bereidheid derhalve om
je desnoods dood te werken, ontbroken
heeft.
Ten dode gedoemd? Ja, maar dan ook door
de afwezigheid van wie, zoals ik, met een
'nooit meer' dan toch maar aan een goed-
geleid hotel in den vreemde de voorkeur
zijn gaan geven.
Daar waar, als er dan al personeelsgebrek
is, gerant of directeur desnoods zelf je kof-
fer naar je kamer brengt.
Omdat ook onder de moeilijkste omstandig-
heden dienstbetoon aan de letterlijk g e-
e e r d e gast voorgaat.'

MAANSTEEN
IN ZANDVOORT

Op maandag 26 juli a.s. arriveert op het
NS-emplacement aan de Van Speykstraat
de Moonrock-ekspres, een door Europa per
trein reizende tentoonstelling over de ruim-
tevaart en de maanlandingen. In de trein
kunnen de bezoekers de door de beman-
ning van de Apollo 11 meegebrachte maan-
steen bezichtigen alsmede de originele Ge-
mini-10 kapsule. De ekspositie bevat verder
tal van voorwerpen en uitrustingsstukken
welke betrekking hebben op de ruimtevaart,
zoals de ruimtevaartpakken van de kosmo-
nauten Schirra en Collins.
De tentoonstelling blijft drie weken in Zand-
voort en is vanaf 26 juli dagelijks geopend
van 10-22 uur. De toegangsbiljetten zijn bij
de ingang van de Moonrock-ekspres ver-
krijgbaar.

voor muggezïfter
hoeft het circuit niet
In het Haarlems Weekblad van afgelopen
woensdag schrijft 'Muggezïfter' onder de
kop: 'Op de lange (race)baan', het volgen-
de:

'Zondag las ik een advertentie van een van
's werelds beste en beroemdste autofabrie-
ken: Mercedes, waarin uit de doeken werd
gedaan waarom Mercedes met de racerij
gestopt is. Het kwam er op neer dat er te-
genwoordig betere en modernere testmetho-
den zijn om wagens te ontwikkelen en uit
te proberen, dan de racebaan Merce-
des racet niet meer maar racers rij-
den Mercedes, aldus de advertentie.
Dat laatste laat ik natuurlijk in het midden.
Toen ik even later de radio aanzette en
hoorde dat er opnieuw — als ik het goed
heb de 39ste na de oorlog — een coureur
verongelukt was, ging er wel even iets door
me heen. Voeg daarbij nog het krantenbe-
richt van afgelopen week, dat de zandvoort-

RELEASE HAARLEM
NAAR ANDERE BEHUIZING
Release Haarlem, dat vorig jaar een dank-
baar onderdak vond in het gebouw van Hu-
manitas aan de Verspronckweg, moet naar
een ander onderkomen gaan omkijken.
Streefdatum voor de verhuizing is 1 okto-
ber.
Beide organisaties zijn bezig uit hun jasje
te groeien. Release, begonnen met enkele
uren werk in de avonduren, funktioneert nu
de hele dag in de paar kamers die tot haar
beschikking staan. Ruimte die Humanitas
zelf ook goed kan gebruiken. Daar komt
bij dat de gastvrijheid verleend was voor
een jaar, en die periode is 1 oktober voor-
bij.
In een brief aan de gemeente Haarlem
vraagt Release in aanmerking te mogen ko-
men voor het EHBO-huisje bij het oude
Elisabeth Gasthuis. Een ruimte die onge-
veer 7 kamertjes telt en ƒ 230 aan huur op
moet brengen. Van de kant van de gemeen-
te staat men hier positief tegenover, temeer
daar gebleken is dat Release financieel in
staat is dit op te brengen. Of de organisa-
tie inderdaad in het bedoelde EHBO-huisje
zal komen, staat evenwel nog niet vast.

se raad de opheffing van de racebaan op
de lange baan lijkt te willen schuiven en je
hebt stof genoeg om in een rubriek als deze
wat na te denken.
Als het niet meer voor 'de auto' is, waarom
gaan deze coureurs dan toch door? Om het
—vele — geld? Omdat ze het niet kunnen
laten? Dat laatste is natuurlijk een kreet
die het in interviews goed doet. Maar of-ie
ook waar is ?Laatst heb ik een coureur
voor de t.v. horen verklaren dat hij zijn
'poot naar beneden' zou moeten houden,
wilde hij mee kunnen blijven doen. Dat wil
zeggen: het is niet zozeer het type wagen,
het is vooral de man, die de winst kan ha-
len. Wie het meeste en het langste gas
durft te (blijven) geven, wie de meeste ri-
siko's durft te nemen, wint. Ik vraag me
echt af, of je daarvoor een circuit als Zand-
voort moet laten voortbestaan.
Voor mij hoeft dat zeker niet. En het zeer
veel misbruikte argument dat het circuit de
gemeente Zandvoort zoveel winst oplevert
en voor zoveel ontspanning zorgt, klinkt nu,
bij de dood van coureur nummer 39, wel
erg schrijnend. Maar die dode zijn we waar-
schijnlijk spoedig vergeten tot nummer
40 aan de beurt is.
Dat ongeluk, dat zeker komt, hoeft niet op
Zandvoort te gebeuren als de raad daar
tenminste zijn gezonde verstand gebruikt.'

BURGERLIJKE STAND
9—15 juli 1971

Geboren: Karin, d.v. H. Kramer en A. C.
Hilversum.
Ondertrouwd: Kees Loos en Klaartje Sie-
raad; Peter Christiaan Maria Kok en Ingrid
Louise Sandbergen; Willi Koper en Antonia
Alberta Elisabeth van Amersfoort; Nicolaas
van Kampen en Carla Maria Lefferts; Maar-
ten Kuiper en Helena Lucia Maria de
Meijer.
Gehuwd: Arie Cornelis Koning en Gerarda
Jacoba ter Wolbeek; Hendrik Victor Cuhfus
en Theodora Maria de Kruif.
Geboren buiten de gemeente: Ingrid, d.v.
C. K. Brands en H. A. van Hooijdonk.
Overleden buiten de gemeente: Ankje Klaver
oud 81 jaar. gehuwd geweest met N. Lange-
jan; Anna Maria van Raaphorst, oud 82
jaar, gehuwd met F. H. Bruijns; Peter Vink,
oud 75 jaar, gehuwd met J. W. B. Gorus.

RESULTATEN
BALLONNENWEDSTRIJD
VAN 12 JUNI J.L.
De vvv heeft de resultaten bekendgemaakt
van de op 12 juni j.l. voor de jeugd ge-
organiseerde ballonnenwedstrijd. Van de
naamkaartjes die met de ballonnen opste-
gen werden er 31 geretourneerd. De ballon
van Alice Todd uit de Van Lennepweg, leg-
de de grootste afstand af en kwam in het
spaanse Barcelona terecht. De transparan-
te luchtvaarder van Anja v.d. Bos uH de
Fahrenheitstraat landde in JTJbüfingen
(O.-DId.), waarmee zij beslag legde op de
tweede plaats. Beide meisjes ontvangen
een prijs.
De ballon van Peter Bol, in dezelfde straat
als Alice woonachtig, maakte de kortste
trip. Kort na de lancering gaf de ballon er
de brui aan en maakte een zachte landing
in de Hobbemastraat. Hier volgen de uit-
slagen:
Tineke Vosse. Brederodestraat (Dortmund,
Dld.); Hermien v.d. Mije, Brederodestraat
(Hilde, Dld.); Sandra Kluyskens, Hogeweg
(Rheydt, Dld.); Peter Waterdrinker, Dorps-
plein (Eschwegel, Dld.); Jacqueline Steg-
gerda, Willemstraat (Walderath, Dld.); Tru-
dy Halewijn, Zuiderstraat (Kootwijk); Bian-
ca Leising, Diaconiehuisstraat (Barneveld);
Nicolette Schelvis, Swaluëstraat (Ruurlo);
Marco Heemskerk, Treubstraat (Putten);
Peter Warmerdam, Oosterparkstraat (Mij-
kerk); Patricia van Houten, Kerkplein (Nij-
kerk); Helen, Albert van Huizen, Celsius-
straat (Amersfoort); Henk v.d. Mije, Brede-
rodestraat (Garderen); Yvonne Bromet, Val-
choeflaan, Santpoort (Wekerom); Corrie
van Duyn, A. J. v.d. Moolenstrsat (Loenen
aan de Vecht); Michael. Jan en Wiebe Boe-
kelaar (Hoge Veluwe); Gerard van Koute-
ren, Pliadenstraat, Haarlem (Baarn); Jan
Baars, Zeestraat (Soestdijk); M. J. Keur.
Nieuwstraat (Voorhout); Danièlla en Linda
Voolstra, Hogeweg (Naarden); Tonnie Hen-
driks. Westerparkstraat (Bussum); Janette
Akersloot, Schelpenplein (Nigtevecht); Pe-
tra Paap, Prinsesseweg (Nederhorst ten
Berg); Franchien Ojevaar, Koninginneweg
(Amsterdam); Ronalda Haldman, Burgem.
Engelbertsstraat (Ouderkerk a.d. Amstel);
Ronnie Rijpkema, Elegasstraat, Amsterdam
(Amsterdam); Nicky ten Broeke, Burgem.
Beeckmanstraat (Amsterdam); Paul Aleven,
Zandv.laan (Aalsmeer); Jolanda Luyck,
(Lijnden) en Peter Bol, Van Lennepweg,
(Hobbemastraat).

SEIZOEN EVENEMENTEN
IN JULI
ZATERDAG 24 JULI, ca. 10.00 UUR:
Training motorraces KNMV.
ZATERDAG 24 JULI, 14.00—17.00 UUR:
Kinderstrandspelen, verzorgd door Fa. De
Beukelaar-Parein.
DINSDAG 27 JULI, 14.00 UUR:
Kinderfeest met o.a. Postbode Paulus uit
televisieprogramma 'Oebele".

20.00 UUR:
Magische Revue "Sim Sa La Bim'.

VIS ETEN
IN OPENLUCHT

Wanneer de weergoden hun goede humeur
wensen te bestendigen staat niets het be-
gin van een nieuwe seizoentraditie meer in
de weg: een openluchtvismaaltijd op het
Gasthuisplein.
Op donderdag 22 juli a.s. kunnen zomer-
gasten en ingezetenen vanaf 19.00 uur met
hun kroost plaatsnemen aan lange tafels om
gebakken vis en stokbrood te verorberen en
wijn, een glas bier of een frisdrankje te
drinken. De vis, het stokbrood en de dran-
ken zullen worden geserveerd door leden
van de folklorevereniging 'De Wurf' in oud-
Zandvoortse klederdracht.
Tijdens het visfestijn zal de dansgroep van
de vereniging enkele historische dansen uit-
voeren. Er zal ook voor muzikale omlijsting
worden gezorgd.
Kaarten voor de openluchtmaaltijd zijn ver-
krijgbaar bij de vvv-kiosk op het Raadhuis-
plein. Zij kosten ƒ 5 per persoon.



FAMILIEBERICHTEN

WEEKPROGRAMMA VOOR CENTRUM
Trefpunt Rekreade: Jeugdhuis aan 't Kerkplein

21 JULI 10-12 uur, 4-8 jaar, Kindercircus, f 0,25

3-5 jaar, 8-12 jaar, Boerenbruiloft, ƒ 0,25

8 uur vanaf 12 jaar, Filmavond in de filmzaal van 't Bowlingcentrum naast

Bouwes Palace. "Reis naar de zon", ƒ 1,50

22 JULI 10-12 uur Geen programma — alleen als 't pijpstelen regent.

2 uur 4-12 jaar, Filmvoorstelling in de Krocht, o.a. "De tovenaars", ƒ 0,50.

Bij heel slecht weer ook voorstelling om 4 uur.

9-10.30 uur vanaf 12 jaar, Spookspel.

23 JULI 10-12 uur, 4-8 jaar, Toneelspelen, f 0,25

3-5 uur 8-12 jaar, Vossenjacht. / 0,25

Voor de volgende week Is er geen uitgewerkt programma. Er komt dan n.l. weer een
nieuw team medewerkers. Volgende week zaterdag gebruiken ze om een nieuw plan

te maken. Zie hiervoor de affiches op verschillende plaatsen in 't' dorp.

WEEKPROGRAMMA VOOR NOORD
Trefpunt Rekreade: Wijkgebouw aan de Llnnaeusstraat.

Rekreade werkt in Noord deze zomer maar 4 weken. Daarom, jongens en meisjes is dit

jullie laatste weekprogramma. Als je toch nog naar Rekreade wilt de volgende twee

weken, ga dan naar 't jeugdhuis op 't Kerkplein. Zie voor de programma's de plaatse-
lijke bladen en de affiches in 't dorp.

21 juli 10-12 uur 4-12 jaar, Muur schilderen en decors maken, kleren maken voor een
echte modeshow.

2-4 uur 4-12 jaar, Filmmiddag o.a. "De tovenaars. We vertrekken voor de film
om 1.30 uur vanaf 't wijkgebouwtje.

22 JULI 10-12 uur 4-12 jaar, Kindercircus.

2-4 uur 4-12 jaar, We spelen door met 't kindercircus.

23 JULI 10-12 uur 4-12 jaar, Levend ganzebord.

2-4 uur 4-12 jaar, Slotfeest.

Alle programma's kosten / 0,25 — de film / 0,50.

Wijzigingen voorbehouden

Het Marine Hospitaal
Bloemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst.

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van BVi uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van patientenafdelingen, terwijl ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties op zijn.

Het salaris bedraagt f 840,86 per maand, exclusief onregelmatigheidstoe-
slag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaartsvast pensioen).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230
tussen 09.00 en 16.00 uur.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogebedrijf C. Waaning. NIEUW

ADRES: Sophiaweg 4.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid toch nog onverwacht, na een
ruim 51 Va-jarig huwelijk, mijn innig
geliefde vrouw, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder en huisge-
note

Johanna Margaretha van Tetterode
echtgenote van C. W. Heek

in de ouderdom van bijna 78 jaar.

Uit aller naam:
C. W. Heek

Ede, 17 juli 1971
Zweerslaan 30

Geen bezoek aan huis.
De krematieplechtigheid zal plaats-
vinden te Dieren op woensdag 21 juli
a.s. om 11.05 uur, aula 1.
Gelegenheid tot kondoleren, na afloop
van de plechtigheid in de ontvangst-
kamer van het Krematorium.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
Wethouder A. Kerkman (financiën, onder-
wijs en personeelszaken) is verhinderd vrij-
dag 23 juli a.s. spreekuur te houden.

OPEN BOOT RACE
AAN NOORDERSTRAND
Het door de evenementenkommissie van de
vvv voor augustus uitgestippelde program-
ma begint op zondag 1 augustus met een
zgn. 'Open boot race' aan het noorder-
strand. De race, welke wordt georganiseerd
door de zeewaterskischool Van Rhee en
vvv Zandvoort, staat open voor boten met
motoren vanaf 18 pk en er wordt gestart
in vijf klassen. De eerste wedstrijd start om
13.00 uur.
Inschrijving kan geschieden bij de vvv-
kiosk op het Raadhuisplein en het instruk-
tielokaal van de skischool aan het noorder-
strand.
Voor de deelnemers is het volgende wed-
strijdreglement opgesteld.
Art. 1. De race is uitgeschreven, uitsluitend
voor amateurs en deelname geschied geheel
voor eigen risiko; 2. het inschrijfgeld is
ƒ 10,— en dient vooraf (36 uur voor de
race) te zijn voldaan; 3. de deelnemers die-
nen vóór 10 uur op het strand aanwezig te
zijn en de boten dienen met lege tank op
het strand te arriveren; 4. de te gebruiken
brandstof — volle tank — dient uit depot
(op het strand) te worden betrokken; 5.
het dragen van 'n zwemvest (reddingsvest)
is verplicht; 5. de boot dient uitgerust te
zijn met een sleeplijn (gebruiksklaar); 7.
tijdens de race dient het verstrekte nummer
op de boot te worden gevoerd; 8. de start
geschiedt door vlagsignaal, rood-wit-blauw;
9. de parkoersrichting en het aantal ronden
wordt vóór elke race bekendgemaakt; 10.
de driehoekyormige wedstrijdbaan dient bui-
ten de boeien om te worden gevaren; 11.
tot diskwalifikatie leidt: a) het aanvaren van
schepen onderling, b) het gevaarlijk snijden
(beoordeling baankommissarissen), c) het
aanvaren der boeien, d) het niet opvolgen
van aanwijzingen van de wedstrijdleiding;
12. de finish wordt aangegeven door vlag-
signaal (zwart-wit geblokt); 13. bij averij
of motorstoring wordt de deelnemer uit de
wedstrijd genomen; 14. de deelnemers mo-
gen zich uitsluitend tijdens de eigen race
op zee bevinden; 15. de organisatoren zijn
niet aansprakelijk voor evt. lichamelijke en
materiële schade, vóór, tijdens en na de
race opgelopen en 16. de organisatoren be-
houden zich het recht voor, bij evt. onvoor-
ziene omstandigheden, de gehele wedstrijd
te staken.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

BEKENDMAKIN6
Bij deze delen wij u mede, dat ons filiaal te Zand-
voort, Kleine Krocht 3, tot nader order wegens
omstandigheden wordt gesloten per

23 JULI 1971
Onze diensten worden echter normaal uitgevoerd
en wel via ons hoofdkantoor te Haarlem, War-
moesstraat 15-19

TEL 023 - 321000
(na 18.00 uur O 23 - 32 19 00)

Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

DE SNELLE VISSER
VOOR SNEL EN GOED VERVOER

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

Onze zomerstunt-
opruiming

begint nu eerst goed ! !
ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE!

Antieke diamanten broche, van 295, — nu voor 250, —
Grote briljanten rozetring (1.38 crt., spierwitte briljant)

van 1175, — voor 995, —
ANTIEKE 18 kar. gouden horlogeketting, zeer zwaar,

nu slechts 345, —
Diamanten oorknoppen, in elk 1 1 diamanten,

van 450, — voor 349,50
Gouden vriendschapsring (van schakeltjes),

koopje
Ant. gouden ring m. grote bloedkoraal, spotprijs
Gouden oorhanger met cultivé-parel en hematiet,

van 75, — voor
Zware gouden closed-for-ever met RONDE MASSIEVE
SCHAKELS ...................... van 125, — voor 75, —
Occasion. 14 kar. gouden herenring met steen,

STUNTPRIJS 32,50
Zware gouden dasklem, nu slechts ............... 65, —
PRIMA LOPENDE antieke gouden zakhorloges,

uitzoeken! 110, —
Idem in zilver ......................................... 50, —
Idem in zilver, merk Omega ....................... 75, —
Zwaar 14 kar. gouden halscollier van 345, — v. 275, —
ANTIEK gouden medaljon van 125, — voor 82,50
Leuk gouden schakelarmbandje van 47,50 voor 35, —
Aparte zilveren hangers, b.v. Ambertal,

nu slechts 17,50
Geuzepenning ........................... nu slechts 26,50
Prachtige zilveren apostellepels,

per 12, 95, — ; per 6, 49,50
Veel zilver speelgoed tegen belachelijke prijzen!!, b.v.:
Zilveren biljart .................................... nu 67,50
Paar op bank met parasol, STUNTPRIJS! ...... 42.50
EN NOG VEEL, VEEL MEER!!!
Fa. Van Ravenstein (lid van de Nederlandse Juwelen-
beurs) ALLEEN RIDDERSTRAAT 5, Haarlem, telefoon
023 - 32.02.74.

25, —
29,50

45, —

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
ƒ595,-; of 1 n. f 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

V A C K O F H E
dessert kwaliteit uit de priisklassevan^35T luchtige toffeevulling met crispies

in heerlijke melkchocoladede drank waarU
geenjieeir tegen

kuntzeggen
dorstlessenden
meteen blokje ijs

tintelend f ris

ter kennismaking

vaiiFvoor: I.'
Francis SHAMPOOWIJNCOGNACLITERflecsen

normaleprijsJGctperfles
van de week zacht schuimigeshampooin

DENNEN GEUR- ROZEN-EI-ALKALIVRiJ
een verrukkelijke zoetewijn

gemixed met echtefranse cognac, proostdames!
in allef ilialen van

DIRK VAN DEN BROEK
en JAC.HERMANS

P. A. H. Wijnands
tandarts

wegens familie-omstandig-
heden vrijdag 23 juli GEEN
PRAKTIJK.

VERLOREN: trouwring,
teg. bel. van ƒ 10 terug
bezorgen. Tel. 4117, v.a.
25 juli tel. 020-150871.

Te koop gevr.: oud huisje in
Zandv. Br. ond. nr. 5101
bur. Zandv. Crt.

Te koop: mod. zw. skai
bankstel m. gr. kussens
van ƒ 1100 voor ƒ 200; sa-
lontafel 140 cm lengte op

•chroom onderstel, ƒ50.
Kostverlorenstraat 39, telef.
3615.

Noodhulpen gevr. voor 'Het
Parool'. Aanm. A. J. v.d.
fvloolenstr. 76, A. Keesman.

Brommer, Puch, 1 jr. oud,
z.g.a.n. met helm en verz.,
ƒ475. Tel. 4454.

WOONHUIS met SOUTER-
RAIN aan het Dorpsplein te
koop aangeb. Leeg te aanv.
Inl.: mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

SERVEERSTER gevraagd.
Strandpaviljoen 8.

STALLING voor caravans en
boten aangeb. te Zandvoort.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m efnd Juni ƒ3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland / 20,'
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURA
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

EUROPA OP WEG
wanneer aanwezig, dient zelfs als reserve-
strook.

POPFESTIVAL
MET BEAT- EN BLUES BAND
In de voormalige bioskoop aan het Stations-
plein organiseren Radio Peeters en de ma-
nager van de zandvoortse beatgroep 'Living
Island' op maandag 9 augustus een pop-
festival. Medewerking aan dit festival ver-
lenen genoemde beatgroep en Oscar Ben-
ten Blues Band. De entréekaarten voor dit
evenement zijn vanaf heden bij Radio Pee-
ters. Haltestraat 56, verkrijgbaar.

ZANDV. BRIDGECLUB

Oostenrijk
• Binnen de bebouwde kom, die begint bij
het bord waarop de plaatsnaam staat ver-
meld, mag niet sneller worden gereden dan GAAT JUBILEUM VIEREN
50 km per uur. Uitzonderingen worden met jer gelegenheid van de viering van het 25-
behulp van borden aangegeven. Bij veel ver- jarig bestaan van de Zandvoortse Bridge-
keer geldt op de autosnelwegen in de buurt club in het najaar, organiseert het bestuur

van Wenen Linz, Graz Salzburg een snel- ĵ nSt̂  KÏTl̂ ffi
heidsbeperking van 100 km per uur. straat- Op zaterdag 1 oktober vindt een
• Het bandenprofiel wordt in Oostenrijk feestdrive plaats en op zaterdag 24 oktober
scherp gekontroleerd. Is het profiel minder een amusementsavond.
dan 1mm dan heeft u goede kans dat het
kentekenbewijs wordt ingehouden totdat NATIONALE MOTORRACES
nieuwe banden zijn aangebracht. OP CIRCUIT
• Streng treedt de politie ook op tegen be- De" KNMV organiseert „. 20ndag nationale

stuurders met een bloedalkoholgenalte no- motorraces op het circuit in de noorderdui
ger dan 0,8 promille. In sommige gevallen nen. Alle aan de start verschijnende klas
kan ook een gehalte van 0,4 promille al sen, 50 cc t.e.m. 500 cc en zijspankombi-

strafbaar zijn. Het overnemen van de lande-
lijke drinkgewoonten heeft veel buitenlan-
ders al parten gespeeld.

naties, zuilen meetellen voor het landskam-
pioenschap. Voor de races hebben zich tot
op dit moment plm. 200 rijders ingeschre-
ven. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.

In Europa onderweg betekent ook gekon-
fronteerd worden met andere verkeersre-
gels. Maakt u fouten dan Is het ekskuus
'Bij ons Is het anders' van generlei waarde.
De politieman In België, Frankrijk, Oosten-
rijk, Zwitserland, Duitsland of waar dan
ook, zal onverbiddelijk zijn. Bereidt u daar-
om terdege voor voordat u de grens over-
gaat. Bij alle ANWB-kantoren kunt u Inllch-
tingenbladen krijgen over de afwijkende ver-
keersregels en -voorschriften In vakantie- en
doorreislanden. Wij geven hieronder een
paar tips.

België
• Verkeer van rechts heeft voorrang, dus
ook de fietser. Die regel geldt niet wanneer
een der wegen op voor ons bekende wijze
is aangegeven als voorrangsweg. Ook niet
als het gaat om een aansluiting van een ger dan 0,8 promille. In sommige gevallen nen, Alle aan de start verschijnende klas-
pad (bijv. zandpad) op een verharde weg. -«~ -- --

Railgebonden verkeer (bijv. trams) hebben
altijd voorrang.
• Men mag een kruispunt alleen oprijden

-als men er zeker van is dat men het in één
keer kan oversteken. Blokkeren van een
kruispunt is strafbaar.
• Wilt u in een blauwe zone parkeren, dan
moet u een belgische parkeerschijf gebrui-
ken.
• Een doorgetrokken witte streep op het
wegdek betekent dat u niet op de andere
weghelft mag komen, tenzij om links af te
slaan. Inhalen mag daar niet, linksaf slaan
altijd.
• Op goed verlichte wegen, ook binnen de
bebouwde kom, moet men bij duisternis
dlmlichten gebruiken.
• Vanaf 1 juli is de maksimum snelheid op
alle belgische wegen beperkt tot 90 km per
uur, tenzij door borden anders is aangege-
ven. Deze maatregel is niet van toepassing
op autosnelwegen, die op dezelfde wijze als
in Nederland zijn aangegeven. Verder mag
men op de wegen die gelegen zijn binnen
de agglomeraties Antwerpen-Gent-Brussel-
Luik-Charleroi niet sneller rijden dan 60 km
per uur. Dat geldt ook voor de agglomera-
ties die aangeduid worden door een recht-
hoekig blauw bord met daarop de plaats-
naarru'

Luxemburg
• Van vrijdags 22.00 uur tot 's maandags
06.00 uur geldt een maksimum snelheid van
90 km per uur. Op feestdagen mag men
binnen de bebouwde kom niet sneller rijden
dan 60 km per uur.

Zwitserland
• Overschrijding van de aangegeven snel-
heid levert een fikse boete op, zelfs tot
Zw.fr. 100, — . Binnen de bebouwde kom be-
draagt die 60 km per uur. Op de buitenwe-
gen geen snelheidsbeperking, tenzij door
borden anders is aangegeven. Op de auto- Vrijdag over een week vindt In het Gemeenschapshuls de opening plaats van de jaar-

snelwegen gelden adviessnelheden, meestal lijkse tentoonstelling van foto's, tekeningen, kleding en gebruiksvoorwerpen, welke een

80-120 km per uur. beeld geven van het verleden van Zandvoort.
-• Binnen de bebouwde kom heeft verkeer Dfl ek ltle wordt ook nu weer georganiseerd door het genootschap 'Oud-Zandvoort'.

"" •"- « za' dlt keer worden aelesd op do wisserii to Vr°6ger daae" e" da daarbü

Op bergpassen moet u zich houden aan behorende kleding en uitrusting. Tijdens de eksposltledagen zal de fotokring 'Zand-
samenwerking met de folklorevereniging 'De Wurf' dia's vertonen van oud-de aanwijzingen van d.e postautochauffeurs.

De postauto kondigt zijn komst aan met een
drietonige hoorn. Voor nauwe, onoverzichte-
lijke bochten moet ook u een signaal geven.
• Mijd tijdens de spitsuren de grotere
plaatsen en steden. Die spitsuren zijn
's morgens tussen 7 en 8 uur, 's middags
omstreeks twaalf uur en half één en
's avonds tussen 17 en 19 uur.
• Zwitserland kent een centraal alarmnum-
mer. Draait u 17 dan krijgt u in de steden
altijd direkt verbinding met de politie. In
de andere gevallen het telefoonkantoor dat
het bericht dan doorgeeft.
• Op buitenwegen mag men alleen parke-
ren op de daarvoor aangegeven plaatsen.
• Op de autosnelwegen, ook al zijn er in
iedere richting drie rijstroken, moet men
steeds zoveel mogelijk rechts houden. De
tweede strook is voor het inhalen, de derde,

Radio Peeters nv
heeft weer unieke aanbiedingen, b.v.
KTV's, portables, platen, recorders,

.enz.

Lees onze advertentie over het jeugd-
testlval op pagina 2. En tevens onze
annonce op pagina 3.

voort' In
Zandvoort. Tevens zullen enkele seml-dokumentaire films van de gemeente rond de

eeuwwisseling worden vertoond.
Verscheidene Ingezetenen van Zandvoort hebben voor de tentoonstelling gebrulksvoor-

werpen, etc. in bruikleen afgestaan. Een geste, die door het genootschap bijzonder

wordt gewaardeerd. Partikullere verzamelingen kunnen vaak verrassend materiaal op-

leveren. Materiaal dat tot op heden vrijwel onbekend is gebleven en Interessante in-

formatie kan verschaffen over een bepaalde periode van de geschiedenis van Zand-

voort. Daarom hoopt het genootschap dat er in de komende dagen nog meer Inzendin-

gen zullen volgen. Vooral oude gebruiksvoorwerpen zijn welkom.

Wie iets In zijn of haar bezit heeft dat op de historie van Zandvoort betrekking heeft

en dit voor de duur van de tentoonstelling beschikbaar wil stellen, kan zich wenden

tot Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23, tel. 3999. Ook het sekretarlaat van het

genootschap 'Oud-Zandvoort', afd. Burgerzaken, Schoolstraat 6, tel. 4841, neemt

graag aanbiedingen In ontvangst.

De ekspositle is vanaf zaterdag 31 juli t.e.m. zaterdag 21 augustus dagelijks voor

het publiek geopend van 10-12 uur, 14-17 uur en 20-22 uur. Op de zondagen van

15-17 uur en 20-22 uur.

Scharrendrogerij
te Zandvoort

omstreeks het begin
van de vorige eeuw

FLEVOKOF
uniek rekreatiegebied
Nederland krijgt er een groot rekreatlepark Kraamkamer
van Internationale allure bij: het Flevohof.
Een park met de Imponerende omvang van
150 ha en met een opzet die uniek Is voor
Europa.

Mensen die het stedelijk beton-miljeu en de
verkeersturbulentie eens even willen ont-
vluchten, kunnen hier een dagje terugschrij-
den naar de natuur, om in een magnifiek
aangelegde omgeving het doen en laten der
agrarische plattelanders niet alleen in al zijn
facetten te aanschouwen, maar ook intens
mee te beleven. En voor de kinderen is er
speciaal een kinderdorp, dat nergens zijn
weerga heeft.
Er zijn grote parkeerterreinen voor meer
dan duizend personenauto's en meer dan
honderd touringcars, die aan het oog wor-
den onttrokken door een omlijsting van bo-
men en struikgewassen.
Dit gigantische projekt (kosten ƒ 14,5 mil-
joen) is het eerste geheel overdekte uit-
gaansevenement in Europa.
Het hoofdpaviljoen fungeert als een gast-
vrije welkomsthal en informatiecentrum voor
de talrijke te verwachten bezoeken en twee
hostesses zijn hier konstant aanwezig om
alle mogelijke inlichtingen te geven.
Vanuit dit hoofdpaviljoen kan men een wan-
deling van een paar uur maken door diver-
se paviljoenkompleksen, waarin men niet
alleen op zeer instruktieve wijze, maar ook
op bijzonder plezierige wijze een indruk kan
krijgen van wat zich allemaal 'Op het land'
afspeelt.
Want alle geledingen van het agrarische be-
drijf, zowel de landbouw, de tuinbouw en
de veeteelt, maar ook het zuivelbedrijf en
de bloemenkultuur worden u hier op sug-
gestieve wijze getoond. En u mag er niet
alleen naar kijken, maar aankomen ook.
Zo kunt u — om slechts een paar voorbeel-
den te noemen — zelf boter maken, eieren
sorteren of een stukje vlees barbecuen.
En al deze paviljoens zijn onderling verbon-
den door lange wandelgangen. Bij' regen-
achtig weer behoeft u dus geen vuile voet-
bekleedsels te krijgen en als 't buiten koud
wordt delen ook deze ruimten in de behaag-
lijke temperatuur van een centrale aardgas-
verwarming.
Toch krijgt men in deze wandelgangen niet
het idee van de opgeslotenheid, want de
buitenkant bestaat uit enorme glasgevels,
die er voor zorgen, dat visueel het kontakt
met de natuur bewaard blijft.

Heuvel
Het centrale punt van de Flevohof wordt
gevormd door een kunstmatig opgeworpen
heuvel, waarvan de acht meter hoge top
precies op het waterniveau van de voorma-
lige Zuiderzee ligt.
De grond hiervoor werd verkregen door het
graven van twee prachtige vijvers, aan de
rand waarvan men heerlijk kan verpozen,
zo maar in het gras, of op een weelderig
met bloemen begroeid terras.
Flevohof is ook uniek, omdat er nergens
verboden toegang staat. Dat betekent na-
tuurlijk niet helemaal, dat alles nu maar
mag, maar in principe zijn alle redelijke
wensen, die opkomen bij de families, die
nu eens lekker een dagje uit willen Zijn,
toegestaan. Men mag lekker picknicken —
met meegebrachte etenswaren — op de
prachtig glooiende gazons die de paviljoens
omringen en iedereen mag best buiten de
paden lopen als hij daar zin in heeft.
Wat kan men op zo'n rondgang nu allemaal
beleven? Het is te veel om op te noemen
en daarom doen we slechts hier en daar
een greep.
Zeer interessant is o.a. de ekspositie voor
de zuivelindustrie, waar de bezoeker zelf
eens boter of kaas kan maken. In het pa-
viljoen voor vleesprodukten, waar men ook
een slagerswinkel aantreft, kunnen de be-
zoekers hun sateh roosteren of een kop
aan het spit braden.
In het akkerbouw-pavijoen ziet men hoe sui-
ker wordt gemaakt, wat er met graan ge-
beurt en hoe sterk uiteenlopende produkten
als bier, brood en chips ontstaan.
In een volgend paviljoen is alles te zien
over de eindprodukten van land- en tuin-
bouw. Hier is ook een aardappelwasserij
met sorteer- en verpakkingsinrichting te
zien.
Door de champignonkwekerij — op een
aantal boven elkaar geplaatste bedden —
komt men bij een aantal groentekassen
(sla, komkommers en tomaten) en bloemen-
kassen (chrysanten, rozen en anjers en vele
soorten potplanten).
Door de bijenstallen, waar men ook een
maker van waskaarsen aan het werk kan
zien, komt men dan weer in het hoofdpavil-
joen terug.
Onderweg kan men dan nog allerlei uitstap-
jes maken naar de omliggende bedrijven,
zoals het veehoudersbedrijf, waar 100
zwartbonte en roodbonte koeien en kalye-
ren staan, waar 36 fokzeugen met hun big-
gen knorren en waar 5000 kippen laten zien
hoe een kip in de tweede helft van onze
eeuw een levende eierlegmachine is gewor-
den.
In de tijd van de oogst kunnen belangstel-
lenden met paard en wagen of ander agra-
risch vervoer naar de akkers gaan om mee
te maken hoe pp een modern bedrijf het
gewas wordt binnengehaald.

Er is ook een kraamkamer, waar men via
een gesloten televisiecircuit of in werkelijk-
heid kan zien hoe een kalfje geboren wordt.
Tijdens zo'n rondgang ziet men diverse pro-
dukten, die men misschien wel mee zou
willen nemen. Dat kan. Tegen betaling uiter-
aard, maar tegen heel redelijk prijzen.
Bij de ingang staat een groot restaurant,
dat plaats biedt aan ruim 450 gasten. Dit
restaurant ontvangt zijn grondstoffen, melk,
boter, kaas en eieren, groente, enz. van de
bedrijven die men op Flevohof aantreft.
Flevohof is bedoeld als een uitgaanscen-
trum voor het gehele gezin. Wie de kassa
is gepasseerd (de toegangsprijs voor vol-
wassenen is ƒ3,— en voor kinderen ƒ 1,50
en daar hoeft geen cent meer bij te komen),
kan zijn eventuele kroost — als het dit
verkiest boven een rondgang door de pavil-
jpens — onmiddellijk afzetten in het fantas-
tische kinderdorp, een dorado voor de
jeugd, met een twaalftal paviljoens — ver-
bonden door overdekte straten — die stuk
voor stuk ongekende spelmogelijkheden bie-
den.
Voor de allerkleinste bezoekers is er een
aantrekkelijke kinderkreche, waar kleuters
en baby's tot vier jaar kunnen worden af-
gegeven. Geheel gratis kunnen die dan ver-
der de gehele dag worden toevertrouwd aan
kundige leidsters.
In het kinderdorp is de jeugd volledig heer
en meester. Pa en ma mogen hier wel een
kijkje nemen, maar zich niet met de gang
van zaken bemoeien.
De paviljoens zijn trouwens niet op het be-
zoek van volwassenen berekend. De toegan-
gen zijn zo laag dat een volwassene zich
moet bukken om er binnen te komen.
De paviljoentjes met hun rieten daken en
roodgeschilderde houten wanden zien er
uitnodigend uit en de "jongeren kunnen er
van alles beleven.
Er is een huisje, waar ze kunnen potten-
bakken, één waar ze kunnen schilderen,
één waar ze op een verhoogd platform
treintjes op een kaart van Nederland kun-
nen laten rijden, er is een bioskoop en een
diskpteek, een postkantoor met een douane-
huisje, waar de kinderen zelf hun eigen pas-
poortje mogen stempelen.
Zelfs is er een klein kpekbakkerijtje waar
ook de kleintjes hun eigen koekje mogen
kneden en — onder toezicht natuurlijk —
zelf mogen bakken. Ook is er een manden-
vlechterij, waar ze hun eigen mandjes kun-
nen vlechten en een eigen bar en thee-
huisje.
De 'kinderen kunnen hier hun kreativiteit ge-
heel uitleven.
Kleuterleidsters houden echter een oogje in
het zeil, dat de zaak niet uit de hand loopt.
Maar ook buiten het paviljoensdorp is er
voor de kinderen nog heel wat te beleven.
Er is een konijnenberg, waarin de langoren
hun holen graven en een klompjesvijver. Er
is ook een drentse schaapskooi en de kin-
deren kunnen meedoen aan een ringsteek-
wedstrijd op pony's. Natuurlijk is er ook
een speelterrein en ze kunnen voetballen
in Flevoshirts.

Wild-West kostuums
Voor de wildebrassen is er een echt India-
nenoord met wigwams. Ze kunnen hier naar
hartelust ravotten. Ze mogen hier zelf hut-
ten bouwen, of als ze destruktieve neigin-
gen hebben, hutten afbreken. Een echte
cowboysaloon kompleteert dit wilde westen.
Flevohof zorgt gratis voor een bijpassende
wild-west plunje.
Flevohof ligt op nog geen vijf kilometer af-
stand van het rustieke oude vissersplaatsje
Elburg, aan de landzijde van de polder
Oostelijk Flevoland, een der gebieden, die
nog niet zo lang geleden op de voormalige
Zuiderzee is veroverd.
Aan de overzijde van de Spijkweg — de
nieuwe polderweg die Elburg met Harder-
wijk verbindt — ligt het Flevomeer, zodat
watersportliefhebbers een bezoek aan Fle-
vohof ook met een bezoek aan het Flevo-
meer kunnen kombineren.
Per auto kan men Flevohof vanuit het zui-
den via nederlands mooiste autoweg langs
het IJsselmeer bereiken en vanuit het wes-
ten via Lelystad en Dronten, dwars door de
nieuwe polders van Flevoland.
Flevohof is het gehele jaar door, vanaf 9
uur 's morgens voor het publiek openge-
steld.
Het belooft een grote toeristische trekpleis-
ter te worden en het zou best eens kunnen
gebeuren, dat Flevohof over enkele jaren in
binnen- en buitenland een even goede klank
en reputatie zou kunnen krijgen als Keuken-
hof thans reeds geniet.

Misschien brengt de opzet van het Flevohof
de gemeente Zandvoort op een idee voor
een andere en betere bestemming van het
circuitgebied in de noorderduinen.

voor
FIETSEN

' , - . ' , ' , " en - •" '
, .BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTESTH.IB • TEL:4499 • ZflHDVOORT
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jaarlijks duel
tussen menselijke huid
en de zon

INDELING ZVM EN TZB
VOETBALSEIZOEN '71-'72
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
zal in de a.s. voetbalkompetitie in de hoofd-
klasse A van het amateurvoetbal de navol-
gende elftallen ontmoeten: AFC (A'dam),
DCG (A'dam), Elinkwijk (Utrecht), Hollan-
dia (Hoorn), OVVO (A'dam), Rood Wit
(A'dam), SDW (A'dam), De Spartaan
(A'dam), Uithoorn, Zilvermeeuwen (Zaan-
dam) en ZVV (Zaandam).

_.. . „ , . . . . . , , .... Het zandvoortse TZB is door de Haarlemse
Elke zomer vertonen alle bekende stranden het vertrouwde merk vaak onmogelijk. Voetbalbond in de 2e klasse ingedeeld bij
van Europa hetzelfde beeld: de kompetitie Gek eigenlijk dat bij het thema 'gevoelige de nav0|gende elftallen: BSM (Benne-
In het bruin worden is In volle gang. Vakan- huid' alt'id aan vrouwen en kinderen wordt broek:)j DSB (Haarlem), EHS (Haarlem),

tiegangers uit alle windstreken nestelen zich ^S^hu^d^hebben^ l̂len î̂ daf gevll vlnnï!!" Spaa^nSëls .(HwSn?).' Spaart
bleek en wel op een heet strand, met in de het zonnebrandmiddel even vaak of nog va- dam gHS (Spaarndam) en THB (Haar-
ogen die vastberaden blik van: 'Hier lig Ik, ker moeten hanteren als hun vrouwen. |emj'.
een knap mens die me voorlopig weer over- De keus in zonnebrandmiddelen is tegen-
. j i •• ., „ i «n i, woordig overste pend groot, maar twee dm- ci7ï'7rïT71V PVP'lM17A/rT!1lMTPlM

eind krijgt'. Sneu genoeg moet een flink gen moeten we volgens de huiddeskundigen oJllZ.UlLlN livtiNliMUrS J-JÜN
deel van hen binnen enkele dagen wel uit op veilige afstand van het gezicht houden: IN JULI
eigen beweging overeind komen. olijfolie en eau de cologne. ZATERDAG 24 JULI, ca. 10.00 UUR:

Olijfolie gaat namelijk 'koken' op de huid en Training motorraces KNMV.

Dan is bij het jaarlijkse duel tussen de d̂ê k1o^ ZATERDAG 24 JULI, 14.00-17.00 UUR:
menselijke huid en de zon weer gebleken wenste haargroei veroorzaken Eau de co- Kinderstrandspelen, verzorgd door Fa. De
dat die reuzen-gloeilamp aan het uitspansel ^ ^ruikt als een Beukelaar-Parein. .
dit duel vrijwel altijd wint. In het gunstigste u

frissertje van Eicht en ha,S| doet ,elljke D,NSDAG 27 JULI, 14.00 UUR:
geval voelt het slachtoffer zich alleen maar dj jn kombinatie met zonnestralen: er Kinderfeest met o.a. Postbode Paulus uit
een beetje lekker verbrand en gloeieng ontstaat een vorm van huidpigmentatie die televisieprogramma 'Oebele".
Nog met eens zon onaangenaam gevoel a|t(jd zichtbaar b||jft. 20.00 UUR:
dat met koele drankjes wordt geblust en Tens|otte twee zonnetips voor chaufferende Magische Revue "Sim Sa La Bim'.
eigenlijk de vakantie-illusie alleen maar ver- zonzoekers die dit jaar voor het eerst in
sterkt, een auto met rol- of schuifdak rijden: houd WATERSTANDEN
In het ongunstigste geval hangen de veile- er rekening mee dat voorhoofd en neus bij "
tjes erbij en gaan een paar kostbare vakan- zonnig weer in hoog tempo kunnen verbran-
tiedagen de mist in met pijn en koorts. den bjj het rijden met zo'n open dakje. Dat 34 juli
Vooral kinderen kunnen door te snelle ver- ge|dt trouwens ook voor de blote armen die „,. . ,.
branding erg ziek worden. Allemaal nare achteloos op het opengedraaide portier \ .
dingen op korte termijn, die later nog ge- rusten. En moet er 's avonds nog worden 26 juli
volgd worden door een vakantiekater op gereden, vermijd dan sterk zonnebaden 27 juli
langere termijn. Want na de vakantie zegt overdag. De praktijk heeft intussen utgewe- 28 juli
het spiegeltje-aan-de-wand van menige Zen dat een vertraagd reaktievermogen een 2g juij

n"k rte van de resultaten van (te) sterk zonneba- ^ \
den kan zijn. Dat is dan een negatief facet 30 juli
van onze twintigste-eeuwse zonnekultus. 31 juli

vrouw dat ze wel de bruinste maar ook de
lelijkste huid van de hele straat heeft.
Tegen september krijgen heel wat schoon-
heidsinstituten dan ook paniektelefoontjes
van vrouwen die het met het zonnebaden
te bruin hebben gebakken en op korte ter-
mijn de schade aan de huid hersteld willen
zien. Dan blijkt ook hier weer dat voorko-
men wel iets eenvoudiger zou zijn geweest
dan genezen. 'Neem liever een schaduw-
dieet dan een sterk zonnebad", adviseert
een schoonheidsspecialiste met een drukke
praktijk waarin ze de desastreuze gevolgen
van ongelimiteerd zonnebaden meer dan
eens onder ogen krijgt.
Zo'n schaduwdieet is heel eenvoudig te rea-
liseren. Koop een parasolletje dat op de
heetste uren van de dag de huid (vooral
de gezichtshuid) beschermt tegen recht-
streekse inwerking van de zonnestralen. Het
grappige is dat men toch mooi bruin wordt,
zij het minder snel. Het gaat als het ware
via een omweg.
Tweede advies: blijf in beweging. Wandelen
en andere sportieve aktiviteiten in de zon
maken ook bruin en (alweer) met minder
huidschade dan het urenlang roekeloos bak-
ken in een zon die op het hoogste punt
staat. Dat geldt ook en vooral voor kinder-
huidjes.
Na de vakantie wordt de schoonheidsspecia-
liste nogal eens gekonfronteerd met het re-
sultaat van verkeerd gebruikte of voor de
huid ongeschikte crèmes. Het van huis mee-
genomen, vertrouwde merk zonnebalsem
raakt snel op en dan gaat men noodgedwon-
gen aan het smeren met een onbekend merk
dat toevallig goed, maar even vaak verkeerd
kan 'vallen' op de huid. Tip: zorg voor vol-
doende vakantievoorraad van de vertrouw-
de, voor de huid geschikte balsems en crè-
mes. In de zon is een tube snel leegge-
smeerd.
Dat geldt ook voor de gebruikelijke schoon-
heidsmiddelen. Uit misplaatste zuinigheid
en vanwege de 'ruimtebesparing' in de toi-
lettas willen vrouwen nog wel eens op va-
kantie gaan met allerlei kleine potjes met
schoonheidsmiddelen. Afgezien van het feit
dat die kleine verpakkingen verhoudingsge-
wijs altijd duurder zijn dan de grote heb-
ben ze de onaangename gewoonte om eer-
der leeg te zijn dan de bedoeling was. In
kleine vakantie-oorden blijkt aanvulling van

H.W.
430

5.05
5.39
6.11
6.44
7.19
8.02
8.54

L.W.
10.58
11.33
0.29
0.58
1.32
2.08
3.03
3.51

H.W.
16.55
17.29
18.01
18.30
19.04
19.40
20.25
21.23

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

VORIG JAAR
3173 DODEN IN VERKEER
In 1970 hebben 3173 mensen bij verkeers-
ongevallen in het land het leven verloren.
Ten opzichte van 1969 (3075 doden) bete-
kent dit een stijging met 3,2 percent. In
1969 bedroeg de toeneming 5,8 percent.
Aanvankelijk verwachtte het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek over 1970 een gro-
tere stijging dan thans — nu alle maand-
cijfers vrijwel definitief vaststaan — blijkt.
In het eerste halfjaar 1970 steeg namelijk
het aantal verkeersdoden in vergelijking tot
dezelfde periode van 1969 met niet minder
dan 12 percent. In het tweede halfjaar trad
echter een aanzienlijke verbetering in, die
resulteerde in een daling met 3 percent, zo-
dat over het gehele jaar de stijging be-
perkt bleef tot de 3,2 percent.
In het afgelopen jaar bedroeg het aantal
verkeersdoden bij ongevallen binnen de hè-
bouwde kom 1311 (stijging tot 3,9 percent)
en buiten de bebouwde kom 1862 (stijging
2,7 percent). De maanden met de hoogste
aantal verkeersdoden waren in 1970 binnen
de bebouwde kom oktober en november
(beide 134 doden) en buiten de bebouwde
kom juli en augustus met 181 en 190 do-
den.
Ai deze cijfers omvatten volgens de CBS-
methode niet alleen de doden ter plaatse
van het ongeval (1522 in 1970), maar ook
de slachtoffers die binnen dertig dagen na
het ongeval aan de bekomen verwondingen
elders zijn overleden (1651).

Het Marine Hospitaal
Bloemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst.

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8Vi uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van patientenafdelingen, terwijl ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties open zijn.

Het salaris bedraagt f 840,86 per maand, exclusief onregelmatigheidstoe-
slag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaartsvast pensioen).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230
tussen 09.00 en 16.00 uur.

POPFESTIVAL
"greatest show on earth"

bij Lou van Burg, Stationsplein
9 AUGUSTUS, AANVANG 8 UUR, 5 PIEKIES ENTREE.

GEORGANISEERD DOOR:

RADIO PEETERS-Boud v. Doorn
OPTREDEN VAN:

L.W.
23.23
23.57
12.26
12.29
13.02
13.47
14.30
15.12

Living Island

OSCAR DENTEN BLUES BAND
M e d c s p o n s o r s zijn:
BOEDHA BAR, Hallestraat - BOU BOU BEACH, Zeestraat
- GIRAUDI, Kerkstraat - RENE SHOPS, Haltestraat - Bloe-
menmagazijn v.d. MEY, Haltestraat - HALTE-40, Halte-
straat - APPLE, Haltestraat - ZANDVOORTSE COURANT,
Drukkerij Oudt, Achterweg l - ZANDVOORTS NIEUWS-
BLAD, Zeestraat - Parfumerie VAN DAM, Haltestraat -
Aannemersbedrijf TEN BROEKE, Haltestraat - Kapsalon
YVONNE, Haltestraat - Rijwielhandel VERSTEEGE, Halte-
straat - Boekhandel WALK-INN, Haltestraat - OASE BAR,
Kosterstraat - Bloemenmagazijn ERICA, Grote Krocht.

KAARTEN VANAF NU VERKRIJGBAAR BIJ:

RADIO PEETERS nv
HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT - TELEFOON 3618

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

O Dus aktueel

• Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg 1, telefoon 2135

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, nog geheel onverwachts, onze
lieve Man, Vader, Behuwd-, Groot-,
Overgrootvader, Broer en Zwager

GERRIT KRAAIJENOORD
in de ouderdom van 75 jaar.

Zandvoort:
C. Kraaijenoord-Keur
Jacob Kraaijenoord
A. Kraaijenoord-van de Burg
S. van Koningsbruggen-

Kraaijenoord
E. van Koningsbruggen
Jan Kraaijenoord
E. Kraaijenoord-de Rooij
Gerrit Kraaijenoord
F. Kraaijenoord-Swart
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 21 juli 1971
Nieuwstraat 10

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den a.s. zaterdag 24 juli 1971 des
v.m. te 11 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

Vertrek van het sterfhuis 10.45 uur.
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer van het Hervormd Rust-
huis Hulsmanhof, Nieuwstraat 10 te
Zandvoort.

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Op 1. e4 blijft de siciliaanse verdediging
een populair antwoord. Het komt n.l. dik-
wijls tot echt 'vechtschaak', waarbij Zwart
niet hoeft af te wachten, hoe het witte ini-
tiatief zich ontplooit, maar ook zelf'tot ak-
tie over kan gaan. Dat echter ook Zwart
zejf bij dit type spel grote gevaren loopt,
zal duidelijk zijn. Een recent voorbeeld is
onderstaande finse partij, waarin de jonge
meester Westerinen 'Altmeister' Ojanen ,ver-
rassend snel verslaat.

WESTERINEN—OJANEN, Helsinki 1971

I. e2-e4, c7-c5, 2. Pg1-f3, d7-d6, 3. d2-d4,
c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pb1-c3, a7-
a6, 6. Lf1-c4 (Dit systeem, door de Rus
Sosin ontwikkeld en sinds de suksessen
van de amerikaanse grootmeester Fischer
zeer populair geworden, leidt tot scherp
spel. Zo kan Zwart met b7-b5-b4 snel pion
e4 winnen; Wit krijgt dan echter meer dan
voldoende tegenkansen) 6. ...e7-e6, 7. Lc4-
b3, b7-b5, 8. 0-0, Lf8-e7, 9. f2-f4, 0-0 (De
pionwinst 9. ...b4, 10. Pa4, Pe4: is na 11.
f5! een dubieuze affaire. De tekstzet kan,
Wits felle reaktie ten spijt, niet slecht zijn)
10. e4-e5, d6xe5, 11. f4 x e5, Le7-c5?
(Een aardige zet, maar geen goede, zoals
spoedig blijkt. De onderhavige stelling is
al eerder aan de orde geweest en toen
werd 11. ...Pfd7 gespeeld; zie Honfi-Mae-
der, Wijk aan Zee 1970: 12. Lf4, Lb7, 13.
Dg4, Lc5, 14. Pce2, Pc6, 15. Lh6, g6, 16.
Lf8:, Pe5:, 17. Df4, Pd4:, 18. Khl en nu
zou Zwart volgens een analyse van Van
Scheltinga met 18. ...Pb3:l, 19. Tadll,
Df8:, 20. De5:, Pa5, 21. Dc7, Le4 voor de
verloren kwaliteit goed tegenspel hebben
kunnen krijgen. Een goede mogelijkheid na
II. ...Pfd7, 12. Lf4 lijkt ook Nikitin's aan-
beveling 12. ...Pc5!) 12. Lc1-e3, Pb8-c6
(Op 12. ...Pfd7 volgt sterk 13. Pe4) 13.
Pd4xc6! (Lijkt een geforceerde weerleg-
ging van de zwarte opzet) 13. ...Lc5xe3+,
14. Kgl-hl, Dd8-c7 (Dameruil faalt op 15.
Pdl: met aanval op Le3) 15. e5xf6, Dc7
x c6 Zie diagram

Voor leden komt beschikbaar de flatwoning
VAN LENNEPWEG 51/8, huurpr. ƒ 138,15
per maand.
De toewijzing van deze woning geschied
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij burgemeester en wethouders. Het inko-
men van het gezinshoofd is medebepalend
i.v.m. de hoogte van de maandhuur.
Inschrijvingen vóór dinsdag 27 juli a.s. 19
uur aan het kantoor van de vereniging
Noorderstraat 1, onder vermelding van
rangnummer.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 24 en zondag 25 juli:

Zr. E. Reitsma, v. Lennepweg 42, telef.
2382.

APOTHEEK:
24—30 juli:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 25 juli:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wolfram Krupka, Reckling-
hausen.
10.30 uur: de weled. hr. C. de Gooijer
uit Haarlem.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 25 juli:

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits, n.h. te
Edam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 25 juli:

10 uur: drs. J. L. Drogendijk, Wormer.
19 uur: ds. J. de Waard.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

BURGERLIJKE STAND
16—22 juli 1971

Ondertrouwd: Evert Jacobus Koper en Pe-
tronella Kuvener; Eduard Andreas Disco en
Wilhelmina Johanna Maria Zwaanenburg;
Johannes van Loon en Cornelia van de Loo;
Jan Bruggeman en Marion Derr; Mehmet
Salim Irik en Cornelia Knuijt.
Overleden buiten de gemeente: Krijntje de
Wid, oud 81 jaar.

WEDVLUCHTEN PV "PLEINES"
Afgelopen zondag nam de postduivenvereni-
ging deel aan een wedvlucht voor jonge dui-
ven vanaf Strombeek, afstand 165 km. Ge-
lost om 7 uur, arriveerde de eerste duif om
9.32.30 uur. De uitslagen waren:
R. Driehuizen: 1, 8, 16; C. van Egmond:
2, 14, 32; P. Peters: 3, 20, 33; K. Drie-
huizen: 4, 5, 9; D. Molenaar: 6, 39; J. Vos:
7, 17, 31, 38; W. Driehuizen: 10, 11, 23,
26. 34; J. Harteveld: 12, 27, 30; G. Harte-
veld: 13; J. Koper en Zn.: 15; Jb. Koper:
18; J. Koning: 19, 37; A. Kraaijenoord: 21;
P. Dannenburg: 22; J. Swart: 24, 29, 35,
40; A. Molenaar: 25; L. Bol: 28 en H.
Menks: 36.

S

16. Pc3-d5! (Fraai en dodelijk!) 16. ...Dc6-
c5 (Op 16. ...Lc5 was 17. Dh5 winnend,
er dreigt dan 18. Dg5, etc. en op 17. ...
gf6: volgt 18. Pf6:+ en mat en op 17. ...
Td8 wint 18. fg7:. Ook 16. ...ed5:, 17.
Ld5: was vanzelfsprekend kansloos) 17.
Pd5-e7+, Kg8-h8, 18. Dd1-f3 en Zwart gaf
op. Tegen de dubbele dreiging 19. Da8: en
19. fg7:+, Kg7:, 20. Df6 mat is Zwart weer-
loos.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Makelaar 0=.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën
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Radio Peeters
BIEDT U:

BCTV156 cm van 2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. lichtnet|batt
RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt.
RCA stereo recorder, 3 snelh
RCA stereo recorder, losse boxen
RCA portable radio
RCA portable radio met lamp
SONY portable radio FM|MG
SONY portable radio MG|KC
Arena tuner|verst. met luidspr
Erres cass. recorder plus Hchtnetapp.
SONY recorder mono TC 108
SONY recorder mono 4 sporen
Aristona portable TV voor accu plus

Klassieke LP's voor slechts

van 385,- voor 248,-

van 458,—
van 898,-
van 998,-
van 95,—
van 110,-
.van 175,—
van 175,—
van 654,—
van 258,50
van 448,—
van 498,-
lichtnet
van 720,-

voor 398,—
voor 598,—
voor 698,-
voor 59,—
voor 68,-
voor 128,-
voor 99,—
voor 498,-
voor 198,-
voor 298,-
voor 348,-

voor 498,-

2,50

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instruktcurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Radio Peeters n.v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort

BEKENDMAKING
Bij deze delen wij u mede, dat ons filiaal te Zand-
voort, Kleine Krocht 3, tot nader order wegens
omstandigheden wordt gesloten per

23 JULI 1971
Onze diensten worden echter normaal uitgevoerd
en wel via ons hoofdkantoor te Haarlem, War-
moesstraat 15-19

TEL. O 23 - 32 10 00
(na 18.00 uur O 23 - 32 19 00)

Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

DE SNELLE VISSER
VOOR SNEL EN GOED VERVOER

Modehuis
Het Zwarte Schaap
heeft deze week 5 poten
* * * - * - *

Poot 1: Alle badstof heren-, dames-
en kindersweaters f q

| m VUitzoeken

Poot 2: Alle merkbadpakken
en bikini's
Het grote Duitse wereldmerk. Van 60 tot 80 gulden

NU uitzoeken voor

Poot 3« kinderponcho's van f 15,-
NU uitzoeken voor

Poot 4: de failliete Spencer-Hey-fabriek

De gehele
Mr.Poodle
collectie
Damespullovers - Damesvesten - Heren-
Colltruien - Vesten, enz.

SLJ Nu voor echte likwidatieprijzen !

Poot 5: Luxe damesnachthemden met
bijpassende dusters

f. 16,90Het einde zo mooi van ƒ 30,00
NU de hele combinatie voor

HET ZWARTE SCHAA KERKSTRAAT 10,

ZANDVOORT

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel, 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

DAIZO-
HOOFPPIJN POEPER

HEI.PC N
l

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

De echte VEES DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

HONDEN
Knippen ) ditferse
Scheren • . „
Plukken ) modellen
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.
Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM,
telefoon O 23 • 31 50 55

Kijk, beste mensen, wij noemen dit een
doodgewone adempauze aan de kustl
U moet zich door die paar minder zonnige
dagen voor het weekeinde van vorige week
niet uit het veld (of van het strand) laten
slaan. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal
ook in de mooiste zomermaand!
Niemand had dat zo gauw verwacht, want
je denkt onwillekeurig, als je aan zo'n juli-
maand bezig bent als deze, dat het niet
op kan, dat er nog wel eens een buitje kan
vallen. En laten we niet vergeten dat hierna
nog een hele maand augustus komt, waar
we misschien de handen aan vol zullen heb-
ben!
Goed, donderdag en vooral vrijdag van de
vorige week vielen niet zo erg mee, maar
mijnheer Momus kwam me toch maar even
enthousiast vertellen dat hij weer eens
dwars door het Waterleidingduin naar Lan-
gevelderslag was gelopen, daar een pilsje
had gepikt en toen over het strand terug
naar Zandyport. Hij liever dan ik (ik heb
nogal 'moeilijke' benen!) maar ik gun ieder-
een z'n pret en ik zie altijd aan hem dat
hij er van geniet. Ik vroeg hem bij deze ge-
legenheid of hij er nooit eens aan had ge-
dacht aan de Vierdaagse van Nijmegen deel
te nemen. Zou een peuleschilletje voor 'm
zijn. 'Jawel', zei hij, 'wel aan gedacht, maar
nooit zin in gehad!' En toen kwam het hoge
woord er uit: hij loopt zo verschrikkelijk
graag alleen! Hij heelt een hekel aan lo-
pen in groepsverband, zoals hij dat noemt.
Hij voelt er veel meer voor om een hele
dag te dwalen en te trotten zo nu en dan
door de duinen waar bijna nooit iemand
komt. Kan hij z'n eigen tempo bepalen, z'n
eigen weg kiezen en heerlijk alleen zijn.
Ook daar moet je van houden. Jans en ik
zeggen altijd: hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Maar van de andere kant kan ik
mijnheer Momus toch wel begrijpen. Bartje
zat er een keer bij toen we 't daar over
hadden en die zei (waar haalt die vent 't
vandaan?!): Momus is een — mijnheer de
redakteur moet maar zeggen of ik 't zo
goed schrijf — Momus is een individualist.
Ik weet niet precies wat dat betekent, maar
ik vind wel dat Bartje heus niet zo op mijn-
heer Momus hoeft te schelden.
En het vuurwerk ging ook al niet door. Nou
ja, van uitstel hoeft geen afstel te komen
en wat in de donderbussen zit, knalt er
heus wel een keer uit. Ik meen woensdag-
avond, maar dat hoort u nog wel.
Het weekeinde' zelf was al weer een stuk
beter. Een beetje winderig en hier en daar
wat bewolkt, maar echt geen verloren da-
gen.
Ik heb gemerkt (ook een beetje tot m'n
schade en schande!) dat dit soort weer uit-
stekend geschikt is om vliegertjes op te la-
ten. Die zitten vast aan bijna onzichtbare
nylon draadjes, zodat je zo nu en dan tot
je schrik bemerkt dat je ongeveer gekeeld
wordt!
Verder is 't maar wat gezellig hoor op 't
ogenblik. Zondag bijvoorbeeld was de zee
weer zo 'ouderwets mooi', een beetje hoge
branding en hagelwit schuim en in de verte
de witte zeilen van de scheepjes van de
Watersportvereniging. En dan die water-
skiêrs achter de snelboten. Een leuk
schouwspel als je op het droge strand
staat, maar mij niet gezien. Jans zei dat
ze 't wel eens wilde doen. Zo'n mens toch,
maar ze is er gek genoeg voor!
Maandag was 't al weer helemaal opge-
knapt. 't Zal een beetje wisselvallig blijven,
maar regen van betekenis krijgen we niet.
Van de week kwamen er nog een stelletje
jongens en meisjes muziek maken pp het
strand. Was erg leuk, maar spelletjes om
flessen tegen elkaar stuk te gooien, kan ik
niet tolereren hoor!
En vraag me ook niet om nachtlpgies in de
tent, luitjes, daar kan ik echt niet aan be-
ginnen. Overdag zijn jullie van harte welkom
als je de andere gasten geen overlast aan-
doet, maar slaapgelegenheid verschaf ik
echt niet. Dat zou natuurlijk ook onder de
duiven van de gemeente schieten zijn, als
je begrijpt wat ik bedoel!
Voor iedereen: veel plezier, veel zon en
helpt mee ons strand schoon te houden!

STOELEMAN



, > Uit onze afdeling gebak' ̂
-•f t/m zaterdag " ', ,-

punten
stuks

Koffiemeik
1/1 fles 1000 gram

albertheijn

doos 18 stuks

§ Perlé
licht mousserende wijn

fles 0.70 liter

pak 6 stuks

n^cres1 VRUCHTENLIMONADEJN BLIK

Sinas
blikje 0.34 liter

EXTRA KWALITEIT

Somatisch en
vol sappig geel
wuchtv/ees

ƒ UIT DE DIEPVRIES
albertheijn

PERLA AMERICANA

blikje 0.34 li

dubbelpak
500
gram.

vanille-ijsimet
stukjes pecannoot

4t„r

koelpak f Ktf
1/2 liter JK

Ch Mayonaise
* pot 0.68 liter

iOIllJIl a la Provencale w*
ROYAL DUTCH blik 1 85 gram JK

0» IfW m M ZWANENBURG. .Vraehtensorbet
heerlijk bij pudding/vfa-flip of ijs/yoghurt fles 0.23 Itr

frambozen
of aardbeien

PLASTIC

Boterhamzakjes
in handige „uittrek"

.verpakking metsluitclips 100 stuks

3 blikjes a 56 gram NU

'?Z

»>̂ !l;C

vacuüm
' verpakt

per 100 gram

Uit onze afdeling delicatessen

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Ribkarbonade
500 gram

Prijzen gelden van donderdag 22 t/m woensdag 28 juli
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Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S PIER IE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

adverteren
doet verkopen

OPRUIMING
Notten
HALTESTRAAT 59

BADPAKJES, maten 98 t/m 128 nu 6,-
V-hals pullovers maten 92/98 nu 3,95
Korte mouw truitjes, 98 t/m 152, voor jongens
en meisjes nuv.a.5,—
Zelfstrijkende ROBSON OVERHEMDEN met rits,
maten 29/33 van 16,75 nu 9,95
Restanten Robson overhemden voor 7,50
Jongens POPLIN PYAMA'S, ROBSON, maten
104 t/m 152 nu9,95
Badstof kleutertruitjes, korte mouw,
maten 86/98 nu2,98
Baby-truitjes, korte mouw en baby-majo's nu 3,98

BLIJDE
RIJDERS

35O E
4 cyl., 843 cc.. 37 Din-pk. 125 km,
kunstleer bekleding
f 5.130,- excl. B. T. W. f 4.500. -

85O f special
4 cyl.. 843 cc.. 47 Din-pk. 135 km,
kunst/eer bekleding
f 5.700,- excl. B. T. W. f 5.000,

850 S Idroconvert
met automatische koppeling
(geen koppelingspedaall
f6.O42,- excl. B.T.W. f5.300.-
voor technische gegevens zie 850 E

850 Special Idroconvert
f 6.612,- excl. B. 7. W. f 5.800,-

prijzen „af Born" en vrijblijvend

AUTOBEDRIJF R A A Y E N
Telefoon 02507 - 5346

Kamerlingh Onnesstraat 15
ZANDVOORT Zuid

Regelmatig diverse occasions met Bovag-garantie

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren. 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-: of \xf 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 15 50.

STALLING voor caravans en
boten aangeb. te Zandvoort.
Haarlemmerstr, 13D, telef.
2569.

Hulp gevr. 2 ocht. p.w. in
benedenhuis. Brederode-
straat 71, v. Torenburg, tel.
2016.

Voor de mnd. aug. gevr.:
nette vakantiehulp. Hotel
Van Petegem, Haarlemmer-
straat 86, tel. 2076.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Te huur in nieuw-noord: ga-
rage. Tel. 3582.

Exclusieve bruidsjapon aan-
geb. m. bijpass, organza-
hoed, i.z.g.st, maat 36-38.
Tel. 5797.

Jong echtp. met kind zoekt
woonruimte. Telefoon 023-
370023 of br. ond. nr. 6201
bur. Zandv. Crt.

Te huur mnd. aug.: vrij ge-
meub. benedenhuis, met al-
Ie comf. Tel. 5890.

Te koop weg. verbouwing:
4-pits gasfornuis met oven,
t.e.a.b. Tel. 3647e

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Te koop: herenfiets met ver-
snelling, ƒ 85,- en nieuwe
autom. filmcamera, ƒ 140,-
(half geld). Telr 4648, Fah-
renheitstraat 34.

brandweer kost nederlander
f 8,92 per jaar
Hoe groter een gemeente, hoe meer de
brandweer per inwoner gaat kosten. In ge-
meenten met minder dan 30.000 Inwoners
schommelen de kosten tussen ruim 4 gul-
den tot een kleine zes gulden per Inwoner,
maar in de grootste stad van het land, Am-
sterdam, bedragen de kosten van de brand-
weer ruim 22 gulden per Inwoner.

Dit blijkt uit de resultaten van de begro-
tingsenquete, die de Raad voor de Gemeen-
tefinanciên heeft gehouden. In gemeenten
tussen 50.000 en de 100.000 inwoners be-
dragen de kosten ongeveer 11 gulden per
inwoner, in gemeenten van 100.00 a
200.000 inwoners 12 gulden per inwoner.
Voor Utrecht is het gemiddelde per inwoner
15,52 gulden, voor Den Haag 15,69 gulden,
voor Rotterdam 17,69 gulden en voor Am-
sterdam 22,08 gulden, alles volgens de be-
grotingen voor 1971. Met kosten is bedoeld
wat de gemeente moet betalen verminderd
met inkomsten.
Per Nederlander bedragen de kosten van
de brandweer volgens de begrotingen van
1971 8,92 gulden. De gezamenlijke brand-
weerkosten van alle gemeenten bedragen
dit jaar 117 miljoen gulden tegen 95,1 mil-
joen gulden in 1969 en 82,4 miljoen gulden
in 1968. De kosten van de drie grootste
gemeenten tezamen bedragen respektieve-
lijk 38,6 miljoen, 30,4 miljoen en 25,7 mil-
joen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
heeft uitgerekend, wat de brandweer in het
afgelopen jaar heeft gedaan. De gemeente-
lijke brandweerkorpsen zijn dat jaar bij

"20.300 branden opgetreden tegen 17.800
in 1969. De bekend geworden direkte finan-
ciële schade bedroeg 247 miljoen gulden
Cvorig jaar 181 miljoen). Van deze schade
werd 96 miljoen veroorzaakt in fabrieken
en werkplaatsen, 39 miljoen in pakhuizen,
loodsen en opslagplaatsen en 28 miljoen in
boerderijen. Rond 4400 branden woedden
in woonhuizen en 1000 in boerderijen, ter-
wijl 1450 fabrieken en werkplaatsen en
2100 motorvoertuigen door vuur werden
aangetast. Bos- en heidebranden kwamen
ruim 1000 maal voor.
In ruim 5000 gevallen werd spelen met
vuur of baldadigheid als oorzaak opgege-
ven, in 650 brandstichting, in 640 onvoor-

INSTALLATIE BUREAU

vraagt

C.V. monteurs en hulpmonteurs
Goede sociale voorziening.
Met vakantie wordt rekening gehouden.

Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

en r>i A il IA1 1 u SLANK

dat kunt U ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

me

de maaltijd in een koekje.

"OME HOPE CLE\N5NG SERVICE"
CHEMISCHE WASSERU - VERVERIJ - MODEL-PERSINRICHTINC - SIOPPAGE

HALTESTRAAT 39 TELEFOON 2810

De bezorgdienst is van 2 augustus t.m. 14 augustus
met V A K A N T I E

De winkel blijft geopend van 8.30-12.30 en van 1.30-6 uur
ZATERDAGSMIDDAGS GESLOTEN

zichtigheid bij roken en in bijna 1400 vlam
vatten van licht ontvlambare stoffen. Er
werden 111 dodelijke slachtoffers en 636
gewonden vermeld tegen respektievelijk 73
en 593 in 1969. De korpsen bestonden uit
rond 25.200 man, waarvan ruim 2500 be-
roepskrachten, 22.400 vrijwilligers en bijna
300 politie- of plichtbrandweerlieden.

hier staat
uw brief
Aan de mast op de watertoren, waar an-
ders de grote geel-blauwe vlag wappert, is
sinds enkele weken een piepklein vlagge-
tje met een reklameboodschap bevestigd.
Rond de balustrade van het uitzichtplateau
van de toren zijn reklamevlaggetjes ge-
plaatst. Overal in Zandvoort worden we ge-
konfronteerd met reklameleuzen, geplakt
op tenten, bomen, muren, leegstaande pan-
den en op zomerse dagen ronken de rekla-
mevliegtuigen boven strand en zee.
Nu is ook de watertoren reklam'e-objekt ge-
worden en dat is gewoon jammer. Vooral
voor de inwoners en de bezoekers die met
behulp van de grote vlag de windrichting
konden bepalen en de windkracht schatten.
Bovendien menen wij dat op de toren de
zandvoortse vlag dient te wapperen en geen
'fietsvlaggetje'. Dat is gewoon geen gezicht.

Hoogachtend A.Z.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW
ADRES: Sophiaweg 4.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld. SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
Hel- afbuigende verkeer mag het1 rechr. t
doorgaande verkeer op dezelfde weg "
nieh hinderen. Oofr tfe voetganger nief t •

v«».ae tram vormr
een uirzondèring.' Hij gaal1 als af -
buigend verkeeryt&rhef reehWoor-
gaande verkee'
op dezelfde weg.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129
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vuurwerk te land
ter zee
en in de lucht
Grote rookflarden dreven woensdagavond
vanuit zee en vanaf het strand landinwaarts
en onttrokken de toch niet zuinig verlichtte
flats aan het Badhuisplein aan het oog van
de honderden op de Rotonde, langs de
boulevards en aan het strand verzamelde
mensen. Dat oog was overigens vrijwel on-
afgebroken gericht op het kleurrijke
schouwspel van hoog tegen de duistere hè-
mei uiteenspattende vuurpijlen en flonkeren-
de watervallen. Want niets stond het ont-
steken van het vuurwerk, dat vorige week
wegens minder gunstige weersomstandighe-
den moest worden afgelast, nog in de weg.
Het was windstil, het regende niet en de
temperatuur was aangenaam. Kortom, het
was ideaal weer voor het presenteren van
een pyrotechnisch festijn.
Het begon om 10 uur toen de eerste vuur-
pijl van het door het initiatiefkomité 'Zand-
voort' aangeboden vuurwerk boven de
hoofden van jong en oud met een daveren-
de knal eksplodeerde. Na deze tot ver in
de omtrek hoorbare ouverture werd het be-
kende programma van ronddraaiende' en
veelkleurige zonnetjes, spuitende iontijnen,
transparante vuurbollen en legio vuurpijlen
feilloos door'de vuurmakers afgewerkt.
De organisatoren hadden in samenwerking
met de Zandvoortse Reddingsbrigade, de
watersportvereniging Zandvoort en de Zee-
waterskischool voor een ekstra attraktie ge-
zorgd. Zeil' en motorboten lanceerden voor
de kust vuurpijlen en ontstaken aan boord
bengaals vuur. Tussen de vaartuigen door
gaven skiérs van de watersskischool een
demonstratie, die spijtig genoeg alleen
maar voor in het donker geoefende ogen
waarneembaar was. De bemanning van een
in de nabijheid voor anker liggende vissers-
boot, heeft aan dit onderdeel van 'net pro-

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

.VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

antwoordtelefoon
ook in
nederland ?
De PTT onderzoekt momenteel of er be-
hoefte bestaat aan een nieuw snufje op te-
lefoongebied, de 'antwoord-telefoon'.

Dat is eed — in Amerika al op vrij grote
schaal toegepast — systeem waarbij bedrij-
ven of instellingen een speciaal telefoon-
nummer hebben waarop hun klanten hen
gratis kunnen opbellen. De kosten worden
door het betrokken bedrijf betaald.
U kunt het "t beste vergelijken met het
antwoordnummer voor brieven', aldus een
zegsman van de PTT. 'Daarbij hoeft de ver-
zender van een brief ook geen postzegel
te plakken en worden de portokosten door
de ontvanger betaald.
Wij geloven dat er wel belangstelling voor
zal bestaan. Denkt U'maar eens aan de om-
roepverenigingen die speciale teléfoonnum-
mers hebben waarop mensen die lid willen
worden, zich kunnen melden. Alleen: dat te-
lefoontje kost hun nu nog geld. Als er een
'antwoordtelefoon" zou zijn, zouden zij gra-
tis kunnen bellen.
Het bedrijfsleven zou er ook heel veel nut
van kunnen hebben, bij reklamekampagnes
bijvoorbeeld of bij de werving van perso-
neel'.
Het NIPO is in opdracht van de PTT op
1 juli begonnen met een steekproefonder-
zoek om vast te stellen, hoe groot de be-
langstelling precies is.
Als de resultaten positief uitvallen, zal het
overigens nog wel een jaar of vijf duren
voordat de slogan 'U belt, wij betalen' wer-
kelijkheid zal kunnen worden. Want voor de
'antwoordtelefoon1 zullen er speciale tech-
nische voorzieningen moeten worden getrof-
fen, waarmee veel tijd gemoeid is.

gramma ongetwijfeld het meeste plezier be-
leefd.
Nadat de grote klapstukken van het vuur-
werk de lucht boven strand en boulevard
in een helder wit licht hadden gezet en de
laatste vuurpijlen waren weggeknald, trok
de schare vuurwerksupporters huiswaarts.
Een prettig bericht voor hen die aan vuur,
rook en donderslagen verslingerd zijn —
en dat zijn er velen onder ons —: voor au-
gustus staat er weer een vuurfeest op het
programma. Tijd en plaats worden nader
bekendgemaakt.

'Die gifstoftanker Is hard op weg
een Vliegende Hollander te worden',

onderwijsvernieuwing
zal centraal
worden aangepakt

De Stichting voor Onderzoek van het onder-
wijs (SVO) in Den Haag zal gaan funktio-
neren als centrale instantie bij het weten-
schappelijk onderzoek en ontwikkelingswerk
dat de vernieuwing van het onderwijs aan
kinderen van 4 t.m. 16 jaar beoogt.

Dit voor de toekomst van het nederlandse
onderwijs zeer belangrijke besluit is vorige
maand genomen na overleg tussen de
staatssekretaris en het bestuur van de SVO.
Zoals bekend had de ruim vijf jaar geleden
opgerichte SVO, die met rijksgelden werkt,
tot dusverre uitsluitend ten doel, subsidies
te verstrekken aan wetenschappelijke onder-
zoekprojekten op het gebied van het onder-
wijs.
Daarbij mocht zij zich alleen baseren op
aanvragen die door de vele over het gehele
land verspreide instituten, centra en dien-
sten ingediend werden. Zelf onderzoekpro-
jekten opzetten of entameren was volgens
de statuten onmogelijk.
Aan deze situatie kleefden volgens vele be-
langrijke onderwijsdeskundigen grote bezwa-
ren. Met name prof. Idenburg, de eerste
voorzitter van het SVO-bestuur die een half
jaar geleden is opgevolgd door dr. J. Tans,
de vroegere onderwijsspecialist en voorzit-
ter van de PvdA, heeft herhaaldelijk zijn
gal gespuwd over het ontbreken van een
duidelijk beleid ten aanzien van de onder-
wijsvernieuwing in ons land.
Het was een algemene klacht dat er op
dit vlak sprake was van een heilloze ver-
snippering. Allerlei instituten en diensten
deden los van elkaar wetenschappelijk on-
derzoek op onderwijsgebied en altijd op
deelgebieden.
Er was geen spanning en koördinatie. Bo-
vendien schortte het vaak aan het in de
praktijk brengen van de bij de verschillen-
de onderzoeken gevonden resultaten in de
school.
Er is redelijke kans dat er door de koers-

wijziging waartoe de staatssekretaris en het
SVO-bestuur toe besloten, langzamerhand
een einde zal komen aan deze ongunstige
situatie.
De SVO heeft op zich genomen, zo deelde
de plv.-direkteur van de SVO mee, te gaan
werken aan een gekoördineerde aanpak van
de onderwijsvernieuwing voor 4- tot 16-jari-
gen. In het najaar of uiterlijk in het begin
van 1972 zal men daarmee beginnen.

KARAVAN
NOG STEEDS
IN OPMARS
Het Inkomen van het grootste gedeelte van
de Nederlanders, die In het buitenland met
vakantie ging lag In 1969 tussen ƒ9000
en ƒ 14.000. In landen als Frankrijk, Joe-
goslavlë, Griekenland en de skandinavlsche
landen waren de vakantiegangers uit hoge-
re Inkomstenkategorleën sterker vertegen-
woordigd.

Deze en andere konklusies kunnen worden
getrokken uit een onderzoek, dat het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek instelde.
Van de nederlandse vakantieganger in het
buitenland had de grootste kategorie (40
pet.) uitgebreid basis-onderwijs gevolgd.
Met bijna een gelijk percentage waren de-
genen vertegenwoordigd die middelbaar-,
semi-hoger- en hoger onderwijs hadden ge-
volgd.
Uit het onderzoek blijkt dat de tent en ka-
ravan nog steeds in opmars zijn, daarna
volgen het zomerhuisje of bungalow. Voor
wat Spanje en Portugal betreft staan het
appartement en de bungalow met 30 pet.
hoog genoteerd.
De meeste mensen gaan met de auto met
vakantie. De volgende percentages werden
vastgesteld. Naar België en Luxemburg
87,1 pet., West-Duitsland 72,4, Frankrijk
72,5, Italië 65, Spanje en Portugal 50,9,
skandinavische landen 71,4. Laag was in
1969 nog het percentage Nederlanders, dat
met de auto naar Engeland ging, n.l. 11,1.
Opmerkelijk hoog was daarentegen het per-
centage .Nederlanders, dat Oostenrijk per
touringcar Bezocht (25 pet.).
Het vliegtuig kwam na de auto met 12,8
pet. op de tweede plaats vóór de trein
10,5 pet.
Bijna 70 pet. van de Nederlanders, die hun
vakantie in' het" buitenland doorbrachten,
maakte, geen gebruik van de diensten van
een reisbureau.

pas op voor salmonella
Geen zomer gaat er voorbij, of het voorlich-
tingsbureau voor de voeding komt wel een
keer aan onze deur kloppen met een bun-
deltje waarschuwingen tegen de salmoncl-
la: een geniepige bakterie die het gemunt
heeft op het bederven van voedfngsmidde-
len en daarmee van onze vakantie.

'Buikgriep', ook wel zomerdiarree genoemd,
blijft meestal niet uit als de salmonella-
bakteriën aktief zijn geweest en ze zijn dat
vooral bij hoge temperaturen. De kans dat
ze een aanval op onze ingewanden doen, is
daardoor, in de zuidelijke vakantielanden
nog groter dan in eigen land.
Niet alleen vlees, vis en kip, ook melk, ijs,
rauwe groenten en water kunnen de sal-
monellen de kans geven om toe te slaan.
Ze gaan echter wel bij tachtig graden
dood, terwijl ze zich bij temperaturen van
nul graden en nog lager niet meer kunnen
vermenigvuldigen. Dat betekent dus dat
goed koken en goed koelen van voedings-
middelen twee effektieve wapens zijn in de
strijd tegen de vakantiebederver.

De tien geboden om de salmonella geen
kans te geven zijn:

• Grondig handen wassen na gebruik ^an
het toilet, voor het koken en voor het eten;

• keukengerei en vaatwerk bij het kampe-
ren afwassen met heet sop, niet met de
franse slag afspoelen in het dichtstbijzijnde
water;

• in het buitenland liever mineraalwater
dan gewoon water drinken;

• fruit zoveel mogelijk schillen, groenten
en fruit goed wassen, liefst in gekookt wa-
ter;

• thee-, hand- en vaatdoeken geregeld
wassen en snel drbgen, zo mogelijk in de
zon;

• gezinsleden met ingewandsklachten niet
bij het koken laten helpen;

• eten en restjes koel bewaren. Restjes
weggooien als er geen koelkast bij de hand
is;

• geen rauw of halfrauw vlees eten, maal-
tijden snel aan de kook brengen en min-
stens een kwartier doorkeken;

• losse melk en aangebroken flessenmelk
's avonds even koken, losse en gepasteuri-
seerde melk in de Middellandse Zeelanden
voor het gebruik al koken;

• geen onverpakt ijs eten dat in karretjes
langs de weg wordt verkocht.

Tenslotte: vooral niet afgaan op uiterlijk
en geur van voedingsmiddelen. Voedsel dat
besmet is met salmonellabakteriên kan er
namelijk goed uitzoen, goed ruiken en uit
stekend smaken, zo waarschuwt het Voor-
lichtingsbureau voor de Voeding.

onderzoekingen
naar kwikvrije
ontsmettingsstof
Verschillende onderzoekingen om verontrei-
niglng van het miljeu door kwlkhoudende
stoffen op te heffen zijn In volle gang, an-
dere staan op het punt te beginnen. De uit-
komsten van deze onderzoekingen zullen de
basis moeten vormen voor te nemen maat-
regelen.-

Dit antwoordde Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland op vragen van het lid van
Provinciale Staten, drs. B. Neijydorf, over

. verontreiniging van bodem en oppervlakte-
water in bollenteeltgebieden. Daar v/orden
kwikhoudende stoffen gebruikt om bollen te
ontsmetten door middel van dompelbaden.
Die baden worden na gebruik in de sloten
geloosd en schoongespoeld.
Uit het antwoord blijkt, dat het oppervlak-
tewater in de bollengebieden nog slechts op
bescheiden schaal op kwikverbindingen is
onderzocht, maar dat de reeds gevonden
uitkomsten wijzen op een verhoging van het
kwikgehalte in het seizoen, waarin de bollen
worden ontsmet ter bestrijding van de ziek-
te fusarium.
Voor gewasbescherming in de landbouw zijn
al middelen ontwikkeld, die kwikverbindin-
gen kunnen vervangen, maar voor de be-
strijding van fusarium in bloembollen is nog
geen kwikvrij vervangingsmiddel gevonden
dat voldoende bescherming geeft. In over-
leg met de landbouw streeft men naar een
konsentratie van de toepassingen van dom-
pelbaden, waardoor de lozing van de ge-
bruikte vloeistof beter onder kontrole kan
worden gehouden. Daarnaast zoekt TNO, zo-
als bekend, naar een methode om het kwik
na gebruik langs chemische weg aan de
dompelbaden te- onttrekken.
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open brief van logos
aan ds mataheru
Beste dominee.
De heer Atterna staat ons reeds lang be-
kend als een van de felste tegenstanders
van alle plannen die betrekking hebben op
de door hem zo genoemde 'bloem der na-
tie'. Hij is ook de persoon die het langst
over de zaak doorgaat en uit de stijl waar-
op hij dit doet, menen wij te kunnen op-
maken, dat de afloop van de hele affaire
hem nog enigszins dwarszit.
Dat de heer Attema in zijn bekende felle
emoties ons uitmaakt voor brokkenmakers
zal niemand hem kwalijk nemen: ongemoti-
veerd schelden doet ons niets. Als hij ech-
ter op een lage maar ook laffe manier, via
anonieme of eerder fiktieve derde personen
op u of op mevrouw De Waard afgeeft,
gaat de heer Attema iets te ver.
Het is vrij ongebruikelijk dat jongeren, de
ouderen erop moeten wijzen, dat er regels
van beleefdheid en fatsoen zijn, helemaal
als de betrokken oudere zich als politikus
pleegt te manifesteren, het zou echter ge-
heel geen kwaad kunnen als we de heer
Attema dit vertelden. Wij hebben de heer
Attema echter al meer laten blijken dat
het niet past om bij een verschil van me-
ning onbeschoft te worden en vragen ons
af of hij immuun is geworden voor dit soort
opmerkingen, dat zou erg jammer zijn.
Logos bestaat nu al weer meer dan ander-
half jaar. Zij heeft in deze tijd heel wat
veranderingen ondergaan. Wat wil dit raads-
lid nu eigenlijk? Duidelijk blijkt dat hij Lo-
gos in wil delen als een organisatie, die
in het kerkelijk kamp thuis hoort en alle
ideeën en plannen die het naar voren
brengt ook door de kerken gesteund moe-
ten worden. Maar ironisch genoeg hebben
wij ons een jaar geleden van ons kerkelijk
stempel ontdaan en zijn een groep gewor-
den waar zowel kerkelijke als niet kerke-
lijke mensen samen werken voor een be-
wponbare wereld of hoe je dat dan ook

,wil noemen. Dat wij door Attema's en de
burgemeester niet worden erkend, omdat
wij geen rechtspersoonlijkheid hebben,
remt ons geenszins in ons werk. De erken-
ning van onze groep manifesteert zich in

autorevue onthult
circuitplannen
De onthullingen over de toekomst van het
circuit duren voort. Na de geruchtmakende
publikatie In het Haarlems Dagblad van 3
juli j.l. dat het circuit zou blijven, worden
In het vandaag verschenen nummer van de
Autorevue nieuwe mededelingen over de
racebaan gedaan.
Volgens de Autorevue is het principebesluit
het circuit op te heffen niet ingetrokken. En
verder weet het blad te melden dat er een
deskundig onderzoek zal worden ingesteld
of het stichten van een kampeerterrein bin-
nen het circuit mogelijk en lonend is. Waar-
schijnlijk zal dit onderzoek door de Ned.
Heidemaatschappij worden verricht, aldus
het tijdschrift. Tenslotte zal de mogelijkheid
worden bekeken het aantal eksploitatieda-
gen van de racebaan volgend jaar terug te
brengen van de huidige 300 tot 30. De
Autorevue verwacht dat deze voorstellen in
de raadsvergadering van woensdag 4 augus-
tus a.s. aan de orde zullen worden gesteld.
Volgens het blad zouden de raadsfrakties,
die uit protest tegen de voortijdige publi-
katie in het H.D. uit de kommlssievergade-
ringen zijn weggebleven, van plan zijn ge-
weest de kranten op de hoogte te brengen
wat er wél in de kommissievergaderingen
van 30 juni j.l. omtrent het circuit was be-
sloten. Letterlijk schrijft het blad: 'Die me-
dedeling is na het fraktieberaad echter
nooit In de publiciteit gekomen. Maar
hij werd wél voor het fraktieberaad aan de
Autorevue verstrekt'.
Ondertussen hult de enige Instantie die op-
helderlng kan verschaffen over de werke-
lijke stand van zaken m.b.t. de racebaan
zich tot op heden in diep stilzwijgen en laat
de' onkontroleerbare mededelingen en ge-
ruchten welig tieren. Die Instantie is het
gemeentebestuur van Zandvoort.

het feit dat officiële instanties mensen
naar ons verwijzen. Ook de samenwerking
met de kommissie van sociale zaken inzake
de sleep-in betekent voor ons erkenning ge-
noeg.
Als de heer Attema zich na alle gesprek-
ken die wij met de kommissie van sociale
zaken hebben gehad, u beschuldigd van een
onberaden houding tegenover een fiktieve
groep verontruste ouders en ons bestem-
peld als een bedreiging voor hun kinderen,
vragen we ons af of het raadslid niet aan
het verworden is. Hoe kan de heer Attema
zo aan zijn 'rechtse' teugel trekken, dat hij
zijn strijdwagen de arena uit- en de kuil
inrijdt, die hij voor ons gegraven heeft.
Logos stelt het zeer op prijs dat u achter
ons staat en we kunnen begrijpen dat de
heer Attema het juist helemaal niet prettig
vond dat u, voor ons, zijn tegenstanders
scherp stelling nam tegen zijn uitspraken.
Voor ons heeft het niet veel zin om de
heer Attema voor de zoveelste keer duide-
lijk te maken hoe negatief hij zich opstelt.
Heel misschien schrijven wij hem nog wel
eens, vlak voordat hij op vakantie gaat.x

Namens Logos:
ARIE PAAP
FONS BURGER

ENGELSMAN
IN ZEE VERDRONKEN
Gistermiddag is voor het noorderstrand de
34-jarige engelsman Geoffrey Gorry ver-
dronken. De man was slechts op geringe
afstand van de kust verwijderd toen hij
plotseling in de golven verdween. Kort hier-
na werd hij op het droge gebracht en pas-
ten leden . van de kustbrigade mond-op-
beademing toe. Hun inspanning bleek he-
laas tevergeefs. Het slachtoffer werd met
een ambulancewagen naar een haarlems
ziekenhuis overgebracht. Vermoed wordt
dat de engelsman, die vrouw en drie kin-
deren achterlaat, tijdens het zwemmen on-
wel is geworden. Hij was hart- en maagpa-
tiënt.

DRIE MENSEN
DOOR ZRB GERED
Gistermiddag heeft de kustbrigade drie red-
dingen verricht. Leden van de ZRB haalden
bij hoog water een 6-jarig meisje uit Schot-
land, dat niet kon zwemmen, bijtijds van
een zandbank. Later werd een even oud
meisje uit Zandvoort door snel ingrijpen
van twee brigadeleden gered toen zij van
een rubberboot in zee viel. Ook zij bleek
de zwemkunst niet meester.
Een kilometer uit de kust zag een 17-jarige
duitser wegens oververmoeidheid geen kans
meer om op eigen kracht terug te keren.
Hij werd door de bemanning van een ZRB-
vlet uit het water opgepikt en veilig naar
het strand gebracht.

de middellandse zee
is niet
zo blauw meer
...Wie het heldere water van de Middel-

landse Zee uit eigen aanschouwing kent,

zal nauwelijks geloven dat diezelfde veelbe-

zongen zee ernstig aan het vervuilen is,
schrijft de publicist G er ton van Wageningen.

Je kunt er hengelen zonder een dobber no-
dig te hebben, want je ziet de vis bijten —
maar somber gestemde deskundigen betwij-
felen of er op de duur in dit water nog
wel iets te vangen zal zijn, want de veront-
reiniging loopt hier en daar de spuigaten
uit. Althans in figuurlijke zin. Letterlijk
heeft de Middellandse Zee namelijk geen
spuigaten en dat is nu net de ellende.
Haar enige verbinding met de oceaan is de
nauwe en ondiepe Straat van Gibraltar.
Daardoorheen stroomt water dat rijk is aan
opgeloste zuurstof het Middellandse Zee-
bassin binnen; dat gebeurt aan de opper-
vlakte. Op grotere diepte gaat er een stro-
ming in tegengestelde richting: warm en
zouthoudend mediterraan water stroomt
oceaanwaarts. Volgens deskundige bereke-
ningen is het gevolg hiervan dat het water
in de Middellandse Zee om de tachtig jaar
kompleet wordt vervangen.
Met die westwaartse onderstroom verdwij-
nen ook de voedingsstoffen die de zeefau-
na in leven zouden kunnen houden, terwijl
daarentegen alle verontreinigende stoffen
die lichter zijn dan water en dus boven
drijven (zoals olie) als het ware gevangen
worden gehouden in het bassin: het bin-
nenstromende atlantische water verhindert
hun ontsnapping.
En intussen zorgen grote rivieren als de
Rhone, de Po, de Ebro en de Nijl voor
steeds nieuwe aanvoer van afvalprodukten
van olie; nu en dan verliest ook een tank-
schip eens het een en ander. Biologen die
de noordelijke golf van de Adriatische Zee
bij Triest, hebben onderzocht — er heeft
zich daar een heel kompleks van raffina-
derijen en andere industrieën gevestigd —
spreken van een 'woestijn': het leven is
daar voor een groot deel uit het water ver-
dwenen; alleen de meest resistente soorten
weten zich tot nu toe nog te handhaven.
Wat er gebeurt is het volgende: De olie

verspreidt zich in een uiterst dun laagje
over het wateroppervlak. Dit laagje staat
bloot aan oxydatie, deels door toedoen van
het zonlicht, deels door kontakt met mine-
rale zouten, deels door de aktiviteit van
bakteriën. Dit leidt tot onttrekking van zuur-
stof aan het oppervlaktewater; volgens een
schatting wordt voor de chemische afbraak
van één liter olie een hoeveelheid van
400.000 liter zeewater van zijn zuurstof be-
roofd. En wat er niet wordt- afgebroken
blijft bestaan in de vorm van de drijvende
klonten die de stranden zo effektief kunnen
besmeuren.

Toen Thor Heyerdahl vorig jaar met het pa-
pyrus-vlot Ra2 zijn befaamde tocht over de
Atlantische Oceaan maakte van Marokko
naar de Barbados-eilanden (zo'n zesdui-
zend kilometer), namen hij en zijn metge-
zellen zelfs tot midden op de oceaan toe
enorme olievlekken waar: het doorkruisen
van één ervan duurde twee dagen. Van de
57 dagen die de overtocht duurde waren
er maar veertien waarop,geen enkele vorm
van olieverontreiniging werd waargenomen.
Als het ver in open zee al zo gesteld is,
wat dan te denken van een praktisch afge-
sloten bekken als dat van de Middellandse
Zee, waar per jaar ongeveer 100.000 ton
olie in stroomt zonder dat er een mogelijk-
heid is tot lozing? Drie oceanografen, die
enkele jaren geleden een onderzoekings-
tocht op de Middellandse Zee hebben ge-
maakt, vonden bij meer dan 75 procent van
hun peilingen teerklonten in hun netten. Uit
chemische analyse bleek, dat ze allemaal
bestonden uit olie die al op zijn minst twee
maanden had rondgedreven. Hoe een lang
leven die klonten wel kunnen hebben, is
niet bekend.
Op Malta is kortgeleden een internationale
konferentie gehouden van deskundigen, die
zich hebben beraden over maatregelen ter
bestrijding van de zeevervuiling. Veel kon-
krete resultaten zijn er nog niet uitgeko-
men, maar er bestaat althans een streven
om te komen tot een (internationale) Medi-
terrane Raad tegen de Zeeverontreiniging.
Het wordt, gezien de hier vermelde waar-
nemingen, wel tijd.

ruimtevaartekspositie
maandag
geopend
Het tijdstip van de lancering gistermiddag
van de Apollo 15 was tevens het moment
van de officiële opening van de ruimte-
vaarttentoonstelling in de treinstellen van
de 'Moonrock Express' op het emplace-
ment aan de Van Speykstraat. De start
van de Apollo vanaf kaap Kennedy werd via
door de NOS in een tent geplaatste moni-
tors gevolgd door de bij de opening van
de ekspositie aanwezige astronaut Walter
Cunningham en zijn gezin, de ambassadeur
van de Verenigde Staten in Nederland, de
•heer J. W. Middendorf en de nieuwe minis-
ter van onderwijs en wetenschappen, mr. C.
van Veen.
Na de opening van de 'Moonrock Express*
werd het gezelschap in het raadhuis ont-
vangen door het gemeentebestuur. Hier
werden de ruimtevaarder en de andere ge-
nodigden begroet door wethouder K. C. van
der Mije.
De start van deze ruimtevaartekspositie
per trein betekent voor Zandvoort een euro-
pese primeur, want de tentoonstelling zal
naast Nederland, ook Duitsland, Italië,
Zwitserland, Frankrijk en België aandoen.
De toernee door Nederland — 16 augustus
in Haarlem — zal ruim drie maanden du-
ren en komt in 36 steden.

De 'Moonrock Express' bestaat uit twee
gesloten en twee open wagens, waarin een
groot aantal voorwerpen zijn tentoonge-
steld, welke verband houden met het ame-
rikaanse ruimtevaartprogramma.
In ons nummer van a.s. vrijdag komen wij
nader op de opening van de tentoonstel-
ling en de ontvangst in het gemeentehuis
terug.

STICHTING RECREATIE

VERONTRUST OVER

BEZUINIGINGSPLANNEN

Het plan van de regering om vijftien mil-
joen gulden te gaan bezuinigen op de aan-
koop van natuur- en rekreatiegronden heeft
grote verontrusting gewekt bij de stichting
Recreatie.
Deze stichting — waarin 56 partikuliere
organisaties op het gebied van openlucht-
rekreatie, natuurbehoud en vakantiebeste-
ding samenwerken — dringt er bij het kabi-
net met klem op aan om dit drastische
bezuinigingsplan niet door te voeren.
Ze vraagt daarentegen het kabinet alles in
het werk te stellen om te voorzien in de
steeds groeiende behoefte aan een schoon
natuurlijk miljeu.
Ook al heeft de stichting begrip voor de
noodzaak om bezuinigingen door te voeren,
zij meent dat besnoeiing op bepaalde ge-
bieden rampzalige gevolgen kunnen hebben
voor de nederlandse gemeenschap. De stich-
ting wijst in dit verband op het regeerak-
koord waarin toch ook juist gezegd wordt
dat een optimaal gebruik van de steeds
schaarser wordende bodem noodzakelijk is
met het oog op herstel van de leefbaarheid.



tips voor korte vakantietrips

B EN W WILLEN
MILJEUKONTROLEUR
Wanneer de raad ermee akkoord gaat krijgt
Zandvoort binnenkort een rniljeu-kontroleur.
B en w achten een dergelijke funktionaris
wenselijk 'teneinde meer aandacht te kun-
nen besteden aan het bestrijden van de
hand over hand toenemende miljeu-veront-
reiniging in de gemeente'.
Het kollege ziet als voornaamste taak van
de miljeukontroleur het geven van aanwij-
zingen aan de bevolking, welke in de toe-
komst kunnen leiden tot een mentaliteits-
verandering bij de burgerij met betrekking
tot de verontreiniging van het dorp en de
duinen. De kontroleur krijgt de bevoegdheid
om 'in uiterste gevallen' verbaliserend op
te treden.

A U T O R IJ S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Lesprijs ƒ 12,50 per uur.

Van Lennepweg 20/2, telefoon 4948.

BELANGRSJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogebedrijf C. Waaning, NIEUW
ADRES: Sophiaweg 4.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

'Gezond wandelen in de naaste omgeving.
Dat kan langs bij uitstek geschikte paden
sinds de streek-vvv Kennemerland en Am-
stelland een folder heeft gemaakt met maar
liefst zevenentwintig mogelijkheden voor
wandelingen in dit gebied.

In de folder wordt een beschrijving gege-
ven van wandelterreinen als de Kennemer-
duinen en de Amsterdamse waterleiding
duinen. Ook wordt aandacht geschonken
aan de kleinere wandelgebieden zoals het
Brouwerskolkpark in Overveen en Bosch-
beek in Velsen. Verder tips voor wandelmo-
gelijkheden in Aalsmeer, Aerdenhout, Am-
stelveen, Bloemendaal, Heemstede, Sant-
poort, Velsen, Vogelenzang, Umuiden en
Zandvoort. De folder is voor een kwartje
veikrijgbaar bij de vvv's in Kennemerland
en Amstelland.

De Urselakerk te Warmerhuizen (enkele ki-
lometers van Schoorl en Bergen) is een
kerkje uit de twaalfde eeuw met plafond-
schilderingen van Jan van Scorel, Tot 16
augustus vormt dit kerkje het dekor voor
een ekspositie van 'Noordhollandse Naïe-
ven', vrij onbekende schilders, die dorps-
gezichten, landschappen, boerderijen en
paardetram uit hun eigen provincie op het
doek hebben vastgelegd. De tentoontsleling
is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van
14 tot 17 uur. Zaterdags- en zondagmor-
gen kan men er niet terecht.
Nog een ekspostitie maar ditmaal in Zee-
land. In het museum voor Zuid- en Noord-
Beveland aan het Kerkplein in Goes is tot
2 oktober van dit jaar een interessante ten-
tonostelling te zien, die een stempel draagt
van de romantiek en tragiek rond de eks-
zeevaart van vroeger. De titel van de eks-
positie spreekt voor zichzelf: 'Wat de zee
teruggaf'. Er worden vondsten getoond van
en uit de bij tiet droogvallen van de IJssel-
meerpolders gevonden scheepswrakken.
Daarbij zijn gebruksvoorwerpen, gereed-
schappen en drinkgerief. De ekspositie is

behalve 's zondags dagelijks te bezichtigen.
Vissen op forel is mogelijk in het Veerse
Meer, v/aar hengelaars ook met sukses aan
de haringvangst kunnen deelnemen. Voor
deze bijzondere vorm van de hengelsport
is echter wel een vergunning vereist, die
verkrijgbaar is bij de vvv's Middelburg en
omgeving.
Wie de forellen niet alleen wil vangen, maar
ook wil eten, moet zich beperken. Het is
namelijk niet toegestaan om meer dan vier
van deze eksklusieve vissen per vistocht
mee naar huis te nemen.
Speuren naar wild is dinsdag 4 augustus
voor de laatste maal in dit seizoen moge-
lijk in Ruinen (Drente). Wie mee wil doen
moet zich om 4 uur 's morgens vervoegen
op de Brink. Na afloop van de speurtocht
wordt als ontbijt een pannekoekenmaa! ge-
nuttigd. Kosten van speuren en eten bedra-
gen ƒ 6,50.
Oude boerenwagens zijn op 5, 8 en 16 au-
gustus te zien in een optocht, die dan tij-
dens de Oud-Veluwse markt in Barneveld
wordt gehouden. De markt geeft verder een
beeld van oude ambachten en een boeren-
huis. Een boerenkapel kompleteert het Ve-
luwse gebeuren, dat omlijst wordt door een
volksdansgroep en enkele kunstmanifesta-
ties.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

KAMPIOENRACE

VOOR MOTOREN

OP CIRCUIT
Eergisteren vonden op het circuit motor-
races plaats om het kampioenschap van
Nederland. Aan de wedstrijden namen vijf
klassen plus een zijspanklasse deel. Er de-
den zich tijdens de races geen noemens-
aardige ongevallen voor. De uitslagen lul-
den:

50 cc klasse, 8 ronden=33.544 km:
1. Theo Timmer, Amsterdam, Jamathi in
16.46.0=120.085 km; 2. Ronald Vingerhoed,
Amsterdam, Rotton; 3. Gijsbert Bijl, Nu-
mansdorp, Kreidler. Snelste ronde Tmmer,
in 2.03.7=122.027 km.

125 cc klasse, 10 ronden=41.930 km:
1. Piet van der Goorbergh, Breda, Yamaha,
in 20.05.7=125.267 km; 2. Henk van Etke-
lens, Enschede, Maico; 3. P. Goetheer,
Goes, Yamaha. Snelste ronde voor v.d.
Goorbergh in 1.58.7=127.167 km.

250 cc klasse, 10 ronden=41.390 km:
1. Eduardo Santos (Braz.), Bussum, is.-
maha. in 10.02.5=132.178 km; 2. R. Eel-
zak, Amsterdam, DRM; 3, Frits Geysendor-
pher, Den Haag, Suzuki. Snelste ronde voor
Santos in 1.49.9 km.

350 cc klasse, 10 ronden=41.390 km:
1. Henk Klaassen, Utrecht, Yamaha, in
18.50.1 = 133.582 km; 2. Rob Volkers. Ber-
gen, Niro; 3. Henk Lodder, H. l. Ambacht,
Kawasaki. Snelste ronde voor Klaassen in
1.51.1 = 135.866 km.

500 cc klasse, 10 ronden=41.930 km:
1. Herbert Spahn, Amstelveen, Kawasaki in
13.57.3=132.759 km; 2. Jan Rietdijk, Wou-
brugge, BMW; 3. Gerrit Klappe, Kampen,
Suzuki. Snelste ronde voor Rietdijk in
1.51.6= 135.257 km.

Zijspanklasse, 7 ronden=29.351 km:
1. Freek Steiginga/Jan Kort, Medemblik,
Honda-Kneeler, in 13.50.8=127.274 km; 2.
Ab Klôren/J. de Jong, Jutphaas, BMW, z.t.;
3. Ceesie Smit/Jan Smit, Zuid-Scharwoude,
BMW. Snelste ronde voor Klören in 1.56.6
= 129.457 km.

't Goud- en Zilverwinkeltje
ruimt op!

Nog enkele dagen slechts
STUNTOPRUIMING

14 kar. massieve brede 3-kleuren gouden armband
395,—

14 kar. gouden siercollier (smal model) 135,—
14 kar. massieve gouden herenhorlogeband 225,
Naslag gouden vijfjes '4,50
Naslag gouden tientjes 27,
Echt cornalijnen snoer op zilver geregen,

met zilveren ton 75,—
14 kar. gouden damesring met 14 briljanten,

In rij gezet 375,—
14 kar. witgouden Prinsessering met 3 grote vurige
briljanten in midden en 16 briljanten rondom 650,—
14 kar. witgouden markiesring met 3 briljanten in mid-
den en 20 briljanten rondom 495,—
1 paar prachtig zware zilveren kandelaars,

(zuilmotief) 550,—
Prachtig zwaar zilveren handgedreven Djokja servies,
kompleet met blad (5-delig) 1050,—
12 zware zilveren apostellepeltjes 99,50
Grote sortering speelgoedzilver, o.a. Engelenwapens
150,—; man op fiets 27,50; hondenkar 37,50; osse-
wagen 65,—
Massieve 14 kar. gouden herenplaatband, 47 gr. 350,—
14 kar. aflopend gouden koordcollier 90,—
Prima lopende ant. zilveren zakhorloge 49,50
6 dessertcouverts puntfilé van 295,— voor 225,—

EN NOG VEEL, VEEL MEER!!! '
Fa. Van Ravenstein (lid van de Nederlandse Juwelen-
beurs) ALLEEN RIDDERSTRAAT 5. Haarlem, telefoon
O 23 • 32.02.74.

BEKENDMAKING
Bij deze delen wij u mede', dat ons filiaal te Zand-
voort, Kleine Krocht 3, tot nader order wegens
omstandigheden is gesloten per

23 JULI 1971
Onze diensten worden echter normaal uitgevoerd
en wel via ons hoofdkantoor te Haarlem, War-
moesstraat 15-19

TEL. O 23 - 32 10 00
(na 18.00 uur O 23 - 32 19 00)

Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

DE SNELLE VISSER
VOOR SNEL EN GOED VERVOER

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUlift"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R 1 E U S , Koninginneweg 21.
Zandvoort. Telefoon 5012.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Dr. ANDERSON AFWEZIG
van 28 juli t.m. 15 augus-
tus.
Waarn.: dr. Flieringa, dr.
Zwerver en dr. Drenth.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of 1 xf 150,- en
10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Gevr.: FLINKE WERKSTER,
2 x per week. Zuid-boulo-
vard 79a, tel. 4121.
Dame zoekt woonruimto in
Zandv. of omg., evt. als
verzorgster of gezelachaps-
dame voor heer of dame
alleen. Br. ond. nr. 5301
bur. Zandv. Crt.
Te koop: brommer, merk
Honda, i.pr.st. Na 18 uur,
Brederodestraat 32a.
Stoelenjongen-strandkelner
gevr. Strandpaviljoen 8.
Garage gevr. Karel Door-
manstraat 26, tel. 4503.
VERLOREN: staal heren-
horloge, merk: Olympic met
blauwe wijzerplaat. M. Bol,
Treubstraat 20.

van één der grootste
fabrikanten.

. De naam mogen we
helaas niet noemen
daarom onder ander
etiket!

POT
4SOgram van de week

metveel
kersen!

mallefilialenvan
DIRK VAN DEN BROEK

enJACHERMANS

Italiaanse
TOMATENSOEP

oftewel„Minestrone"
4BORDENBLIK 'm

vanjluvoorf O

UTRECHTSE SPRITS
ovenvers-dusheerlijkbros!

10 stuks in een pak

2 pakken voor«
datismaar5ct.persprits! |B

nnlita
CELSTOFLUiERS

fale maat dus zuinig in gebruik
iiimelen niet tffl flQ

paklüstuks ï.
SPINAZIE

jonge malse spinazie - direct vers ingevroren.
Kan niet lekkerder!

In handige plastic 450 grams-pakken

Met SPOED gevraagd:
hulp-verkoopster.
Nieuw Modehuis 'Zwarte
Schaap'. Evt. ook uren te
regelen.

1>AIZO-

HOOFPPIJN POEPER

HELPEN
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni f 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17.50; buitenland f 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
tostbus 23, telefoon 2135

NDVOORTSE CO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135' Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

'moonrock-
express'
van start
De 'Moonrock-Exprass', een per trein rel-
zende ruimtevaart-tentoonstelling, gaat, zo-
als we In onze editie van j.l. dinsdag reeds
meldden, 36 steden In ons land aan doen en
daarna een toernee maken door Duitsland,
Italië, Zwitserland, Frankrijk en België.
Dat deze reis in Zandvoort begon, dat het
startsein, parallel lopend aan de lancering
van de Apollo 15, werd gegeven door de ml-
nister van onderwijs, mr. C. van Veen, dat
de astronaut van de Apollo 7, R. Walter
Cunntngham en de ambassadeur van do
Verenigde Staten in Nederland, mr. J. W.
Mlddendorf, hierbij acte de precense gaven
en daarmee de naam van Zandvoort in do
publiciteit brachten was voor het gemeente-
bestuur reden zijn erkentelijkheid te betui-
gen door het illustere gezelschap een ont-
vangst te bereiden In de feestelijk met bloe-
men versierde raadzaal.

Loco-burgemeester K. C. van der Mije Pzn.
heette de genodigden in het Engels welkom
om daarna in het Nederlands te herinneren
aan 'De reis naar de maan' van Jules Verne.
Spreker vertelde dat het hem tijdens het
herlezen van dit boek duidelijk was gewor-
den dat de eerste reis naar de maan alleen
maar in Amerka had kunnen starten, en
bracht vervolgens een toost op de Verenig-
de Staten van Amerika uit.
Als voorzitter van de Stichting Wetenschap-
pelijke en Educatieve Tentoonstellingen
dankte de heer mr. P. Berger voor de ont-
vangst waarna de heer J. B. Th. Hugen-
holtz de heer Cunningham een persoonlijke
herinnering in de vorm van een schildje van
het circuit van Zandvoort overhandigde.
Dames-leden .van de folklorevereniging 'De
Wurf' boden verversingen aan en hiermede
kwam een einde aan een gebeurtenis die
enige uren daarvoor begon en wel, om pre-
cies te zijn, om 2 uur 34. Toen namelijk
waren de in de tent bij het spooremplace-
ment bijeengekomen belangstellenden via
monitors getuige van de lancering van de
Apollo 15. Onder deze belangstellenden be-
vonden zich loco-burgemeester van der
Mije en echtgenote, burgemeester De Gou
van Haarlem, mr. R. Walter Cunningham
met vrouw en kinderen en de ambassadeur
van Amerika, mr. J. W. Middendorf en echt-
genote. We zagen de echtparen Hoogen-
doorn, Vogt, Hugenholtz en Hilbers, de te-
levisiewagen van de NOS en het vertrouwde
gezicht van drs. Chriet Titulaer. Voorts da
raadsleden Van As, Attema, Joustra Kok.
Pas en Wijnbeek, sommige vergezeld van
hun echtgenoten, bestuursleden van de
Stichting Wetenschappelijke en Educatieve
Tentoonstellingen en van het National Air
and Space Museum.
Na een welkomstwoord van de voorzitter
van bovengenoemde stichting, de heer mr.
P Berger, sprak de heer Cunningham. HIJ
uitte zijn verontschuldigingen dat hij geen
Nederlands sprak maar vertrouwde op de
kennis van Engels bij de aanwezigen. Spre-
ker was dankbaar voor de gelegenheid die
vooral de opgroeiende jeugd kreeg om via
deze tentoonstelling meer vertrouwd te ra-
ken met zaken als maanstenen, ruimtevaart-
kamera's, enz. Mr. Cunningham memoreer-
de de boodschap die de eerste maanlan-
ders op de maan hebben achtergelaten en
uitte zijn vertrouwen in de toekomst, waann
eens een maanlanding kinderwerk zal zijn.
Sprekende over de op dat moment nog ko-
mende lancering vertelde de heer Cunmng-
ham dat de astronauten wel alleen vertrek-
ken maar dat zij van 57 deskundigen van
NASA bijstand krijgen.

TWEE JONGENS
UIT ZEE GERED
Dinsdagmiddag werden twee jongens in de
leeftijd van 16 en 17 jaar, die hulpeloos
met een rubberboot op zee dreven, door
leden van de Zandvoortse Reddingsbnga-
de in veiligheid gebracht. De knapen had-
den geen roeispanen aan boord en bleken
niet te kunnen zwemmen.

DUINBRANDJES
SNEL GEBLUST
Begin deze week kwam de brandweer in
aktie voor de bestrijding van een duin-
brandje langs de spoorijn ter hoogte van
de rioolzuiveringsinstallatie en voor een be-
gin van brand op het binnenterrein van het
circuit. In beide gevallen bleef de omvang
van de schade aan de duinflora beperkt.

géén pier in zandvoort

Astronaut Walter Cunningham oog
in oog met namaak-kollega in ruimte-
pak.

Foto: Anth. Bakels

De minister van onderwijs, mr. C. van Veen,
die hierna het woord voerde, zei deze ten-
toonstelling met plezier te openen omdat
deze een goed opgezet middel was om de
jeugd in kennis te brengen met de presta-
ties van deze eeuw. Een nieuw element
noemde de minister de maanwagen die de
Apollo 15 zal meenemen. Tijdens zijn ten
dele in het Engels ten dele in het Neder-
lands uitgesproken rede uitte de heer Van
Veen zijn grote bewondering voor hetgeen
tot dusverre door de astronauten was ge-
presteerd, waarbij hij ook het droeve ver-
scheiden van de drie russische astronauten
memoreerde.

Na de lancering werd er door de NOS een
t.v.-interview uitgezonden dat de heer Titu-
laer buiten de tent had met minister Van
Veen en de heer Cunningham en dat door
de belangstellenden in de tent op monitors
gevolgd werd.
Over alles wat op de tentoonstelling te zien
is werd in de verschillende bladen reeds
reeds uitvoerig geschreven. U hoeft zich
echter niet meer tevreden te stellen met
alleen maar te lezen over de ruimtevaart-
pakken van Shirra en Collins, over de maan-
steen, ruimtevoedsel en de Gemini 10 die
indertijd met de astronauten Collins en
Young 72 uur in de ruimte cirkelde. U
kunt het allemaal gaan bekijken bij het
spoorwegemplacement langs de Van Speyk-
straat waar de ekspositiewagons staan op-
gesteld tot en met 15 augustus, dagelijks
van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
Van harte aanbevolen! Kr.M.

Radio Peeters nv
heeft weer unieke aanbiedingen, b.v.
KTV's, portables, platen, recorders,
enz.

Lees onze advertentie over het jeugd-
testival op pagina 2. En tevens onze
annonce op pagina 3.

Beste mensen, er is nu onderhand wel spra-
ke van een beetje vreemde zomer, hoor!
Ik wil niet zeggen dat ik 'm slecht vind,
integendeel, maar met vreemd bedoel ik
eigenlijk, dat je niet goed weet waar je aan
toe bent! En nou geloof ik dat de mensen
in De Bilt, u weet wel: de weermakers of
liever: de weerprofeten, er ook geen raad
mee weten. Voor 't afgelopen weekeinde
waren de berichten niet daverend optimis-
tisch en dan zie je dat alles wel meevalt.
Maar de mensen van buiten blijven dan weg,
omdat ze denken dat 't toch niks gedaan
is. Zaterdag en zondag hadden we 't erg
rustig, terwijl het weer bepaald niet beroerd
was. En als ze dan vanuit De Bilt gaan
voorspellen dat het warmer en alsmaar zon-
niger wordt, ziet de lucht er zo betrokken
uit dat je elk ogenblik een nat pak kunt
verwachten! Nou, 'k maak er mij niet druk
om, want je kan er toch niks aan doen. Ik
ben tevreden zoals het op het moment gaat
en voor de rest ben ik geneigd de deskun-
digen te geloven, die een uitermate warme
augustus in het vooruitzicht stellen. Als ze
't nou weer mis hebben, hebben 'wij' pech
gehad! 'Hun' pech ligt iets anders, want ze
worden dan misschien niet meer voor heel
deskundig aangezien.
Een rustig weekeinde dus, met geen uit-
schieters.
Ik zit al weer een paar dagen verder, beste
mensen en nou had ik 't over uitschieters.
Wat moet je nou denken van die piloot, die
z'n vrachtje van 100.000 liter kerosine even-
tjes in onze zee loosde? Voor mij heeft de
man geen andere kant op gekund, dus je
kan 't hem helemaal niet kwalijk nemen,
want doet-ie zoiets boven de 'bewoonde we-
reld', dan lijkt me dat ook geen pretje. In-
middels kunnen ze weer iemand toevoegen
aan de lijst van Noordzee-vervuilers, want
100.000 liter is een behoorlijke plas, hoor!
Een jongen zei: 'Jammer, dat ze dat spul
moesten weggooien, ik had er een heel eind

mee kunnen rijden met m'n brommer'! Ja,
dat denk ik ook wel, maar de zee wordt
er intussen niet schoner van!
Ik sprak van de week mijnheer Momus en
ik had 't even met hem over die twee sin-
jeuren, die een week alleen op de Rottum-
merplaat hadden doorgebracht. U weet wel,
Godfried Bomans en Jan Wolkers. Nou,
mijnheer Momus vond dat ze veel te veel
ophef van die kerels hebben gemaakt, want
een week alleen op een eiland, leek hem
een prachtig iets. Hij zou 't best willen!

De plannen voor de bouw van een pier aan
de kop van de Van Lennepweg zijn thans
definitief van de baan. De ontwerper en
uitvoerder van het projekt, NV Haven-
werken'uit Amsterdam, heeft de gemeente
Zandvoort op 18 mei j.l. laten weten af te
zien van de aanleg van de pier. De maat-
schappij zal niet bij de Kroon In beroep
gaan tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van 22 april j.l., goedkeuring te ont-
houden aan het door de gemeenteraad in

'maart 1970 vastgestelde pier- en landbe-
bouwlngsplan voor het terrein aan de kop
van de Van Lennepweg.
Havenwerken geeft de voorkeur aan een
aanpassing van de plannen aan het eisen-
pakket van gemeente en provincie.

Zoals bekend hadden Ged. Staten ernstige
bezwaren tegen de in de landbebouwing ge-
projekteerde 60 meter hoge en 170 meter
lange flats, welke naar hun mening door de
grote hoogte en massaliteit in het omringen-
de natuurgebied zouden domineren. Verder
hield het provinciaal bestuur rekening met
de mogelijkheid dat tengevolge van de hoog-
bouw gedurende bepaalde perioden windhin-
der zou ontstaan, waardoor met name het
verkeer in gevaar zou worden gebracht.
De aanleg van de pier vonden gedeputeer-
den uit landschappelijk oogpunt niet zonder
bedenkingen.
Havenwerken zegt geen appèl bij de Kroon
te willen aantekenen, omdat de voorberei-
ding van de pier en de landbebouwing al
een enorm bedrag heeft gevergd en er geen
enkele zekerheid bestaat dat de Kroon het
ontwerp alsnog zal goedkeuren. Bovendien
vreest de maatschappij dat de tijdrovende
beroepsprocedure bij de Kroon .opnieuw een
verliespost zal opleveren. Nu Havenwerken
besloten heeft niet in beroep te gaan ad-
viseren b en w de raad eveneens geen ge-
bruik te maken van de mogelijkheid voor
appèl bij de Kroon.
Tengevolge van de afwijzing van het bebou-
wingsplan door het provinciaal bestuur
moet de raad opnieuw beslissen over de
reservering van de grond aan de kop van
de Van Lennepweg en b en w stellen voor
bedoeld terrein wederom voor Havenwer-
ken te reserveren voor de tijd van twee
jaar. Gedurende deze periode krijgt de
maatschappij de gelegenheid nieuwe plan-
nen voor dit gebied voor te bereiden, aldus
het kollege.
Havenwerken heeft het gemeentebestuur
verzocht voor een gedeelte van de hoge
kosten, die zij speciaal voor de pier heeft
moeten maken (/750.000), een kompensa-
tie te krijgen in de vorm van terugbetaling
van de reserveringsvergoeding van de op-
tie voor het terrein aan de Van Lennepweg.
en tegemoetkomingen t.a.v. aard en inhoud
van het overblijvende projekt..
B en w achten het verzoek t.a.v. het sta-
ken der reserveringsvergoeding redelijk ge-
let op de zeer hoge reeds door Havenwcr-
ken gemaakte kosten. Het renteverlies, dat
de gemeente lijdt op de grond, zal dan kun-
nen worden bijgeschreven op de boekwaar-
de van de grond en kunnen worden doorbe-
rekend in de verkoopprijs. Het renteverlies
op basis van het gemiddelde rente-omslag-
percentage («oor 1971: 6%) van de aan-
koopwaarde van de grond, bedraagt
ƒ 23.525,— per jaar.
Restitutie van reeds betaalde vergoedingen
acht het kollege niet redelijk, omdat deze
kosten behoren tot het normale risiko, dat

Als je alle uren optelt, die hij 'eenzaam'
door de duinen heeft gezworven, kom je wel
aan een paar jaarl
Maandag is er helaas iemand in zee ver-
dronken, een Engelsman. Dat zijn trieste
dingen, mensen en je leert er al weer uit
dat met de zee nooit te spotten valt. De
Reddingsbrigade had 't overigens ook druk.
Die redde op één dag maar liefst drie jonge
mensen van de verdrinkingsdood. Je moet
er niet aan denken wat er allemaal zou ge-
beuren, ais er eens geen Reddingsbrigade
was.
O ja, mijnheer Momus zei ook nog — en
daar wil hij speciaal de aandacht op vesti-
gen — dat in deze tijd de wolkenpartijen
boven het Waterleidingduin uitzonderlijk
mooi zijn. Dat weet ik ook, maar ik heb nu
geen tijd om er naar te gaan kijken! Mis-
schien dat ik er in de loop van oktober
eens met Jans heen ga, want dan is 't ook
nog mooi!
Als de gemeenteraad het goed vindt, krijgen
we een 'miljeu-kontroleur'. Het heeft te ma-
ken met de vervuiling in het algemeen en
deze mijnheer moet er op toezien dat het
niet te erg wordt.
Nou, als 't kan helpen, juich ik 't ook toe,
want eigenlijk wordt het wel een beetje
bar en boos met die verontreiniging.
Beste mensen, ik krijg daar net een be-
richt van niet te kontroleren herkomst, dat
mijnheer Momus zaterdag j.l. van z'n paard
gevallen is. Hij blijft we behouden voor de
Zandvoortse Courant, want hij heeft geen
noemenswaardig letsel opgelopen. Jans
bromde, toen ze 't hoorde: 'Ze moesten
zo'n oude man niet op een paard zetten!'
Maar ik vind dat-ie nog merkwaardig fit is
en ik blijf 't sportief vinden dat hij zelf
ook nog eens zo nu en dan loopt.
Als ze nu gelijk hebben, gaan we naar een
zonnig en warm weekeinde toe. Ik ben be-
nieuwd en wij zijn hier op alles voorbe-
reid! STOELEMAN

de onderneming heeft gelopen bij de voor-
bereiding van de onderhavige plannen.
In overeenstemming met het advies van de
kommissie van bijstand voor algemene za-
ken stellen b en w de raad tenslotte voor
het verzoek van Havenwerken N.V. af te wij-
zen om restitutie van reeds betaalde reser-
veringsvergoedingen.
Het bedoelde terrein voor de tijd van twee
jaren opnieuw te reserveren voor Haven-
werken N.V. en het renteverles, hetwelk de
gemeente lijdt op de grond, bij te schrijven
op de boekwaarde en door te berekenen
in de verkoopprijs.

Het onzalige pierplan, dat elf jaar lang
als een zwaard van Damocles boven do
kust van Zandvoort heeft gehangen, Is eln-
delijk ter ziele.
Wij en velen met ons zullen er geen traan
om laten. Integendeel. Het bericht van het
verscheiden van het ontwerp voor een be-
tonnen gedrocht In zee stemt tot voldoe-
ning. De begrafenis van de pier a.s. dlns-
dag door de gemeenteraad geschiedt voor
rekening van de initiatiefnemer: Havenwer-
ken n.v. Nadat b en w nog niet zo lang ge-
leden bij hoog en laag beweerden dat aan
de gemeente de rekening zou worden ge-
presenteerd indien de pier sneuvelde zijn
zij er nu achter gekomen: 'dat deze kosten
behoren bij het normale risiko, dat de on-
derneming heeft gelopen bij de voorberel-
ding van de plannen'. Dat de pier moge
ruste in vrede en nimmer tot nieuw leven
zal worden gewekt is onze welgemeende

AGENDA
voor de openbare vergadering van de zand-
voortse gemeenteraad op woensdag 4
augustus a.s. in het raadhuis, aanvang
20.00 uur.

1. Ingekomen stukken.
2. Benoemingen, enz.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Verkoop grond achter Brederodestraat

3 t.e.m. 13.
5. Aankoop beeldjes vervaardigd door me-

vrouw B. Sturm-van den Bergh.
6. Pré-advies inzake bezwaarschrift d.d. 9

juni 1971 van H. Paap (voorbereidings-
besluit Vijverpark). ,

7. Voorbereidingsbesluit voor terrein aan
de Van Galenstraat.

8. Pré-advies inzake brief d.d. 12 mei '71
van F. Huis in 't Veld (huisvestingsaan-
gelegenheid).

9. Pré-advies inzake brief d.d. 15 juni '71
van N.V. 'InterbeP (uitvoering Woon-
ruimtewet 1947).

10. Aanstelling van een miljeu-kontroleur.
11. Uitbreiding reddingspost 'Ernst Brok-

meier1.
12. Aanschaffing nieuwe rekenmethode

t.b.v. Hannie Schaftschool.
13. Aanschaffing meubilair en leermiddelen

openbare kleuterschool 'Hummeloord'.
14. Verhuur grond aan de Zandvoortselaan.
15. Voorlopige vaststelling uitgaven open-

baar lager onderwijs over 1970
16. Pré-advies inzake brief d.d. 3 juni '71

van H. Paap betreffende bouw zwem-
bad bij 'De Vijverhut'.

17. Verkoop grond in Zandvoort-Noord.
18. Al dan niet instellen van beroep tegen

onthouding goedkeuring aan bestem-
mingsplan 'Zeereep-Noord 6' en verlen-
ging reservering grond aan de kop van
de Van Lennepweg.

19. Pré-advies inzake brief d.d. 19 juli '71
van F. T. van Rhee over verkoop van
niet-alkoholhoudende dranken bij water-
skischool.

20. Stichting amusementspark op het ter-
rein aan de kop van de Van Lennepweg.

21. Rondvraag.

JUMBO LOOSDE BRANDSTOF
VOOR KUST
VAN ZANDVOORT
Tengevolge van motorstoring is een KLM-
jumbo maandagavond een uur na de start
van Schiphol naar het vliegveld terugge-
keerd. Alvorens het toestel terugvloog loos-
de 't boven de Noordzee in de nabijheid van
de kust van Zandvoort het overgrote deel
van de brandstof. De vlucht van de jumbo
naar New York begon om zes uur. Zestig
minuten later maakte het toestel een nor-
male landing op Schiphol.
De Boeing 747 PH BUB Donau kreeg een
storing in de linkerbinnenmotor als gevolg
van het springen van de luchtdrukleiding.
Met een ander toestel van de maatschappij
zijn de passagiers om half tien naar New
York vertrokken.
Een woordvoerder van de KLM zou tegen-
over een medewerker van een dagblad in
de randstad hebben verklaard niet precies
te weten hoeveel brandstof (kerosine) er
door dit incident in de Noordzee is terecht
gekomen. Hij deelde mee dat de normale
voorraad brandstof van een jumbo voor een
oversteek ongeveer 100.000 liter is.
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zrb vraagt medewerking
modernisering
reddingspost 'ernst brokmeier'
Het bestuur van de Zandvoortse Reddings-
brigade heeft het kollege van b en w om
medewerking verzocht bij de noodzakelijk
geachte uitbreiding en modernisering van de
reddingspost 'Ernst Brokmeier'. Nu alle
vaartuigen van de kustbrigade met een mo-
tor zijn uitgerust heeft de brigade dringend
behoefte aan een afzonderlijke bergruimte
voor de motoren, aldus 't gemeentebestuur.
Tevens zou de brigade gaarne beschikken
over een EHBO-ruimte.
B en w delen mee dat de direkteur van
publieke werken met hun toestemmmo en
m overleg met de kustbrigade inmiddels
een schetsplan en een kostenbegroting
heeft gemaakt. Volgens de raming zullen
de totale kosten ƒ 36.500 bedragen. Gelet
op de taak welke de brigade verricht, noe-
men b en w de gevraagde voorzieningen
noodzakelijk. Zij stellen de raad vooi bo-
vengenoemd krediet te verstrekken.

B en w stellen de raad voor dat de in Bent-
veld woonachtige beeldhouwster mevrouw
B. Sturm-van den Bergh twee beeldjes aan
te kopen, respektievelijk voorstellende Flo-
ris Molenaar uit Zandvoort (1841-1927) en
zijn vrouw Arendje van der Mije (1843-
1931). Floris Molenaar was oospronkelijk
visser, later dorpsomroeper met de bijnaam
'De Bokkum' en zoon van de omroeper Ja-
cob Molenaar, bijgenaamd 'De Puur'. Zijn
vrouw Arendje was destijds een bekende
visloopster.
Aangezien het hier een tweetal historische
figuren betreft, vragen b en w de raad een
krediet voor de aankoop van de beeldjes.
De kosten — ƒ 11.400 — kunnen bestre-
den worden uit het fonds voor de kunstzin-
nige verfraaiing van het dorpsbeeld, aldus
het kollege.

B en w delen in hun pré-advies inzake het

verzoek van de heer H. G. H. Paap een
zwembad te mogen stichten tussen zijn res-
taurant 'De Vijverhut' en het circuit mee,
dat een tweetal groeperingen reeds het ini-
tiatief heeft genomen om te komen tot de
bouw van een zwembad in deze gemeente.
In de maand augustus zullen zij een bespre-
kmg hebben met vertegenwoordigers van
beide groeperingen, Het kollege meent, dat
het resultaat van deze bespreking dient te
worden afgewacht,- alvorens het verzoek van
de heer Paap nader in overweging kan wor-
den genomen.

Modern Automobielbedrijf, gevestigd
in de naatste omgeving van Haarlem,
heeft plaats voor

goede MONTEUR
Wij bieden naast een prettige werk-
sfeer en een uitstekend salaris goede
sekondaire arbeidsvoorwaarden.
Zij, die belangstelling hebben, nodi-
gen wij uit om zich schriftelijk aan
te melden onder nr. 5401 bur. Zand-
voortse Courant met opgave van leef-
tijd en ervaring.

A U T O R IJ S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Lesprijs / 12,50 per uur.
Van Lennepweg 20/2, telefoon 4948.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in-
gaande maandag 2 augustus 1971 geduren-
de een maand ter sekretarie voor een ieder
ter inzage igit het besluit van 20 april 1971
nr. 235 van Gedeputeerde Staten van Nrd.-
Holland, waarbij goedkeuring is onthouden
aan het bestemmingsplan 'Zeereep-Noord 6'
(het zgn. pier- en landbebouwingsplan),
vastgesteld bij raadsbesluit van 3 maart
1970 nr. 12.
Een ieder die bezwaar heeft tegen de ont-
houding van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten kan gedurende bovengenoemde ter-
mijn bij de Kroon beroep instellen.
Zandvoort. 27 juli 1971

De burgemeester voornoemd,
A. KERKMAN, l.b.

MORGEN BEGINT
ZOMERKERMIS
Morgenmiddag om 2 uur wordt jaarlijkse
zomerkermis op het terrein tussen de bus-
weg en de Koningstraat voor het publiek
opengesteld. Het lunapark blijft tot en met
8 augustus in Zandvoort.
In verband met de plaatsngi van de dverse
attrakties kan van het parkeerterrein langs
de Prinsesseweg en van de parkeerplaats
op het voormalige Zwarteveld geen gebruik
worden gemaakt.

AUTOMOBILIST
NA AANRIJDING
DOORGEREDEN
Woensdagnacht is omstreeks half twee een
19-jarige duitse vakantieganger op de bou-
levard Barnaart door een tot op heden on-
bekende automobilist aangereden en in zorg-
wekkende toestand overgebracht naar het
Marinehospitaal in Overveen.
De auto, waarvan de bestuurder is doorge-
reden zonder zich iets van het slachtoffer
aan te trekken, heeft vermoedelijk het ken-
teken 16-34. De wagen werd aan de voor-
zijde beschadigd, waarbij een rnistlamp
sneuvelde. De politie verzoekt een ieder die
inlichtingen kan verschaffen zich met het
politiebureau aan de Hogeweg in verbin-
ding te stellen, telefoon 3043.

VOORRAAD
VERDOVENDE MIDDELEN
UIT ZEESTRAAT APOTHEEK
ONTVREEMD
Bij een inbraak in de Zeestraat Apotheek
in de nacht van woensdag op donderdag is
de gehele voorraad verdovende middelen —
w.o. opium — gestolen. De speurtocht van
de politie naar de dader(s) heeft tot op
heden nog niets opgeleverd.

WATERSTANDEN

AANVRAAG HUURSUBSIDIE
TOT OKTOBER VERLENGD
De termijn waarbinnen dit jaar een aanvul-
lende huursubsidie kan worden aange-
vraagd is met drie maanden verlengd. De
aanvragen — die bij de gemeente moeten
worden ingediend — zullen nu vóór 1 ok-
tober binnen moeten zijn.
De minister van Volkshuisvesting heeft tot
deze verlenging besloten omdat hem is ge-
bleken dat velen niet wisten, dat de aan-
vragen eigenlijk vóór 1 juli hadden moeten
worden ingediend.
Bij een aantal huurders, die in het vorige
tijdvak al aanvullende huursubsidie kregen,
blijkt verder het misverstand te bestaan
dat zij nu automatisch weer voor een bij-
drage in aanmerking komen. Dt is beslist
niet het geval, zo zegt het ministerie.
Zoals bekend komen in principe alleen de-
genen voor huursubsidie in aanmerking die
in een huis wonen dat na 1 maart 1960
met rijkssteun is gebouwd. Bovendien moet
die huurder dan vorig jaar een belastbaar
inkomen hebben genoten van ƒ 17.000 of
minder, en dit jaar aan huur méér dan
1/6 of 1/7 deel van dat inkomen kwijt zijn.
Sinds kort is deze regeling nog iets ver-
ruimd: huurders die niet in een met rijks-
steun gebouwd huis van na 1 maart 1960
wonen, maar een huurverhoging moeten be-
talen in het kader van de huurharmonisatie
(en wél aan de andere voorwaarden — in-
komen en het gedeelte van dat inkomen
dat aan huur wordt betaald — voldoen)
kunnen ook voor een aanvullende huursub-
sidie in aanmerking komen.

Wethouder K. C. van der Mije van gemeen-
tebedrijven, sociale-, kulturele- en sportza-
ken is wegens vakantie gedurende de
maand augustus verhinderd spreekuur te
houden.

V E S T I G I N G per 1 augustus:

Mevrouw CHR. OUDSHOORN

v e r l o s k u n d i g e

Linnaeusstraat 3/2, Zandvoort.

Spreekuur: dinsdags van 14-15 uur en don-
derdags van 19-20 uur.

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar de flatwo-
ningen:
t. VAN LENNEPWEG 59/3,

huurprijs ƒ 130,65 per maand
2. VAN LENNEPWEG 36/3,

huurprijs ƒ 108,25 per maand
De toewijzing van deze woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvegunning berust bij
burgemeester en wethouders. Het inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend i.v.m.
de hoogte van de maandhuur.
Inschrijving vóór dinsdag 3 augustus a.s.
19 uur aan het kantoor van de vereniging
Noorderstraat 1, onder vermelding van rang-
nummer.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus:

Zr. F. C. Terpstra. Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
31 juli—6 augustus:
ZEESTRAAT APOTHEEK, Zeestraat.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 1 augustus:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wilhelm Fleer, Bochum.
10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Viering
Heilig Avondmaal.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 1 augustus:

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits, n.h, te
Edam.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 1 augustus:

_ _ 10 uur: ds- J- de Waard.Fa J. v.a. Bos & Zn 19 uur: d r s-B- B°e|ens Czn- castricum.
JEHOVA'S GETUIGEN:

Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

SCHILDERSBEDRIJF

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513
Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

H. W. L.W. H.W. L.W.

1 aug. 10.10 04.40 22.41 17.10
2aug. 11.08 05.38 — .- 17.30
3 aug. 11.52 06.21 23.54 18.24
4 aug. 01.01 06.31 13.40 19.10
5 aug. 0151 07.23 14.22 20.50

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

BURGERLIJKE STAND
23—29 juli 1971

Makelaar OG

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 -Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Geboren: Ellen, d.v. J. C. Termaat en A.
Strijder.
Overleden: Gerrit Kraaijenoord, oud 75 jaar,
gehuwd met C. Keur; Cornelia Maria Tiche-
laar, oud 83 jaar, gehuwd met J. C. Deel-
der; Johannes Cornelis Franciscus van der
Poll, oud 97 jaar, gehuwd geweest met G.
Tjaden; Gerardus Antonius Opdam, oud 87
jaar, gehuwd geweest met J. C. Smit.
Gehuwd: Maarten Kuiper en Helena Lucia
Maria de Meijer; Fred Jessurun en Pieter-
nella Cornelia van der Worm.
Geboren buiten de gemeente: Andy Richard,
z.v. E. N. Alberto en A. Gonzalez Gonzalez;
Claudia, d.v. H. Heierman en A. M. D. En-
gelkamp; Theodoor Hendrikus Marinus, z.v.
B. Dirks en N. Noordhoek.
Overleden buiten de gemeente: Jacoba Ma-
ria Wolters, oud 88 jaar, gehuwd geweest
met H. Osieck.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K I

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044. 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. WAANING, NIEUW
ADRES: Sophiaweg 4.

(023) 242212 Garage Flinterman. Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2625 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonatr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

rekreade
A.s. zaterdag gaat Rekreade haar zesde en laatste week in voor dit seizoen. U vindt
hieronder het programma voor Centrum. Trefpunt: het jeugdhuis achter de herv. kerk.

31 JULI, 8.00-11.30 UUR: Disko-avond, 16 jaar en ouder; toegangsprijs ƒ1,—

1 AUGUSTUS, 10.30-11.30 UUR, zondagmorgenprogramma, 4-12 jaar.
7.30-9.00 UUR: Coffee-corner, 10-15 jaar.

2 AUGUSTUS, 10.00-12.00 UUR. Lampionnen maken, 4-8 jaar, toegangsprijs ƒ0.25.
3-5 UUR: kostuums en muziekinstrumenten maken, toegangsprijs ƒ 0,25.
8.30-9.30 UUR: 4-12 jaar, lampionoptocht, waarbij iedereen verkleed k'an ver-
schijnen. Na afloop limonade voor de kinderen (ƒ 0,10) en koffie voor de
ouders (ƒ0,30). Ook zullen de ouders dan de handenarbeidprodukten van
hun kinderen kunnen bewonderen.

3 AUGUSTUS: Ekskursie naar de ruimtevaarttentoonstelling bij het station, met een
enorme reduktie voor kinderen van Rekreade, i.p.v. ƒ 1,50 nu ƒ0,25. Kaartjes
in voorverkoop vanaf maandag om 9.45, 14.45 en 18.45 uur bij het jeugdhuis
voor kinderen van 4-8 jaar: start om 10 uur vanaf het jeugdhuis. Voor jon-
gens en meisjes van 8-15 jaar: start om 3 uur vanaf het jeugdhuis.
7-9.30 UUR: 10-15 jaar. grandioos spookfestijn, toegangsprijs ƒ0,25. Verdien
een kaartje voor het spookhuis l

Wijzigingen voorbehouden

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming
Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

POPFESTIVAL
"greatest show on earth"

bij Lou van Burg, Stationsplein
9 AUGUSTUS, AANVANG 8 UUR, 5 PIEKIES ENTREE.

GEORGANISEERD DOOR:

RADIO PEETERS - Boud v. Doorn
OPTREDEN VAN:

Living Island
The Oscar Benton

Blues Band
M e d e s p o n s o r s zijn:
BOEDHA BAR, Haltestraat - BOU BOU BEACH, Zeestraat
- GIRAUDI, Kerkstraat - RENE SHOPS, Haltestraat - Bloe-
menmagazijn v.d. MEY, Haltestraat - HALTE-40, Halte-
straat - APPLE, Haltestraat - ZANDVOORTSE COURANT,
Drukkerij Oudt, Achterweg l - ZANDVOORTS NIEUWS-
BLAD, Zeestraat - Parfumerie VAN DAM, Haltestraat -
AannemersbedrijE TEN BROEKE, Haltestraat - Kapsalon
YVONNE, Haltestraat - Rijwielhandel VERSTEEGE, Halte-
straat - Boekhandel WALK-INN, Haltestraat - OASE BAR,
Kosterstraat - Bloemenmagazijn -ERICA, Grote Krocht.

KAARTEN VANAF NU VERKRIJGBAAR BIJ:

RADIO PEETERS N.V.
HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT - TELEFOON 3618

alleen bij RADIO PEETERS N.V.
BRONCO, van JIMI HENDRIX van 21,-voor 16,90
CRYOFLOVE van 21,-voor 16,90
LED ZEPPELIN III van 21,- voor 16,90
JETHRO TULL, Aqualung van 21,-voor 16,90
BLOOD, SWEAT and TEARS 3 van 21,- voor 16,90
PROCOL HARUM, Broken Barricades van 21,- voor 16,90
EMERSON LAKE & PALMER I en II van 21,- voor 14,90
JUICY LUICY van 21,-voor 14,90
FAIRPOINT CONVENTION van 21,- voor 14,90
COLOSEUM LIVE van 30,-voor 24,-
JANIS JOPLIN PEARL van 21,- voor 16,90
OTIS REDDING en JIMI HENDRIX van 21,- voor 15,90
STONES van 21,-voor 15,90
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mensen
en
zaken
Dagje uit
Het was vakantie. De hemel was blauw, de
zon straalde alsof 't niet op kon. Er zat
iets in de lucht van een stoute (in de zin
van gedurfde) onderneming. Die kwam er
dan ook uit: het gezelschap ging een naar
alle waarschijnlijkheid eindeloze trip maken
naar Hoorn en de Zaanse Schans.
Even voorstellen: Jack, (niet te verwarren
met z'n naamgenoot The Ripper), Rie, (de
voortreffelijkste gastvrouwe ter wereld en
helaas echtgenote van eerder genoemde
Jack), oom Rinus, (goede vriend van alle
goede mensen en optredend als reisleider,
omdat hij Noord-Holland boven het Noord-
zeekanaal kent als z'n broekzak) en ten-
slotte Klaas (niet de bekende Vaak, maar
in ieder geval vaak komend huisvriend van
voornoemd echtpaar).
De stemming was willag. Jack hanteerde
het stuurwiel en voeteerde rem-, gas- en
koppelingspedaal, Rie had gezorgd voor rol-
letjes pepermunt en een waarschuwende vin-
ger naar Jack (het snelheidsmonster) van
zoiets als: 'Denk er om, niet te hardl' Oom
Rinus zat naast de bestuurder van de rp-
buuste Mercedes en dook onmiddellijk in
de wegenkaart om zijn deskundige voorlich-
ting ondersteund te zien, terwijl Klaas geeu-
wend een pepermuntje van Rie aksepteerde.
(Beide laatstgenoemden op de achterbank,
c.q. engelenbak). Wat kan een simpele
schikking der feiten ongelofelijk aardig zijn.
Klaas moest het reisverslag schrijven en hij
krijgt net een telefoontje van de redaktie
om zich enigszins te beperken in zijn ge-
woonlijk wijdlopige informaties. (Een naar
trekje van mijnheer de redakteur, om be-
paalde dingen naargeestig vooruit te zien).
Goed, Klaas was bereid en besloot in tele-
gramstijl over te gaan.
Jack start het technisch wonder, oom Ri-
nus ziet op de Zeeweg een fazant en zegt
dat het gezelschap bij Velsen door de Urn-
nel moet. Rie stelt in de tunnel vast: 'Gut,
wat een lichtjes' en Klaas ontwaakt ter
hoogte van Stompetoren, omdat oom Rinus
opeens roept: 'Hier, tante Rie, hier woont
je vleesleverancier!' (Wat een ophef over
zo'n slager, denkt Klaas).
Jack's braaf projektiel nadert Scnermer-
horn, oom Rinus neemt een mini-sigaartje
van Klaas en zegt prijzend: 'Mmm '
(meer niet), Rie vraagt of men al in Hoorn
is.
In Hoorn wordt er koffie gedronken in een
plaatselijke knijpt Een goede stad, veel bo-
men, veel mooie winkels en, laten we dat
niet vergeten: een ideale parkeerplaats voor
de Mercedes!
Jawel, Hoorn. Rie: 'Wat een prachtige win-
kels!' Klaas: 'Wat een mooie meiden'. Sub-
tiel verschil. Bezoek aan het Westfries Mu-
seum. Stad van Jan Pietersz. Coen. Tussen
twee haakjes: Rie vond de tegels en de
oude stenen in het-Westfries Museum niet
zo geslaagd, maar de poppen met de kle-
derdracht van eeuwen geleden wel. Klaas
had belangstelling voor zijn voorland en hij
bewonderde de deels vergane skeletten van
mensen, die 350 jaar geleden nog spring-
levend waren.
Hoorn wordt verlaten, gedeeltelijk over de

,-E-IO, omdat oom Rinus dat zo wil. De reis
gaat verder, na enig tandengeknars van
Jack ten opzichte van andere weggebrui-
kers, die het niet zo scherp zien. Richting
Zaandam, Zaandijk of Zaanse Schans. Men
zal wel zien waar men komt.
Juist, dat is 't helemaal. Rie komt in haar
element, want ze puurt de romantiek uit
de oude geveltjes (de zaanse) van de
Schans. Een uniek nederzettinkje van een
groot kruideniersbedrijf uit de Zaanstreek.
(Wie zou dat wel kenne weze?)
Het gezelschap eet slaatjes, kroketten,
brood en drinkt koffie en een onschuldig
pilsje in 'De Walvis'. Een mevrouw aan een
naburig tafeltje blijkt over zoveel spraak-
water te beschikken, dat het gezelschap
nog maar wat vochtigs tot zich neemt. De
vrouw (aan het nabijrige tafeltje) is zich
van niets bewust.
Zaanse Schans: Oud kruidenierswinkeltje
uit grootmoeders tijd. Twee eieren voor
drie cent, zoethout, zaanse koeken, zakjes
blauw (voor de witte was), kachelglans,
suikerbroden, pepermuntstokken (twee voor
een cent), kippevoer met vooroorlogse zon-
nepitten, kleverige vliegenvangers en een
baal gort, dje nooit meer gemaakt wordt.
Ach, wat staat de tijd stil vandaag. Ja, de
kinderen waren er geweest en het gezel-
schap had 't niet mogen missen. Hebben
ze ook niet.
De hemel was blauw. De zon straalde.
Het was één doorlopende vreugde. Deze
dag, deze gouden dag, boordevol van
vriendschap en optimale vreugde.
In Zandvoort teruggekeerd, overzag het ge-
zelschap de situatie. Het was goed ge-
weest. Oom Rinus werd bedankt voor zijn
enorme bijdrage aan het welslagen van de-
ze dag. Jack en Rie hernamen hun taak
in het huishouden. Dat wil zeggen, dat Jack
een (hem toekomend) pilsje nam en dat
Rie de boterhammen voor het ontbijt van
oom Koen ging smeren. Klaas schikte zijn
notities en knapte een uiltje op de bank.

MOMUS

Voor ons kleine exclusieve Verzor-
gingshuis voor bejaarden zoeken wij

2 KOKS of KOOKSTERS
(wisselende diensten) voor het voor-
bereiden en koken der middagmaal-
tijden. Werktijden van ca. 10.00-
13.00 uur.
Wij bieden een zeer aantrekkelijk sa-
laris voor deze part-time job.
Sollicitaties gaarne richten aan R. J.
Tweebeeke, Haarlemmerstraat 4, tel.
5690.

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbljstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Radio Peeters
BIEDT U:

KT V, 56 cm van2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. lichtnetjbatt van 385,— voor 248,—
RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt. van 458,— voor 398,—
RCA stereo recorder, 3 snelh van 898,— voor 598,—
RCA stereo recorder, losse boxen van 998,— voor 698,—
RCA portable radio van 95,— voor 59,—
RCA portable radio'met lamp van 110,—-voor 68,—
SONY portable radio FM|MG van 175,-voor 128,-
SONY portable radio MG|KC van 175,-voor 99,-
Arena tuner|verst. met luidspr van 654,— voor 498,—
Erres cass. recorder plus lichtnetapp. van 258,50 voor 198,—
SONY recorder mono TC 108 van 448,- voor 298,-
SONY recorder mono 4 sporen —van 498,— voor 348,—
Aristona portable j'TV voor accu plus lichtnet

: van 720,- voor 498,--

Klassieke LP's voor slechts 2,50

Radio Peeters n. v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Te huur omg. Flemingstr.:
garage. Tel. 5202.

Te huur aangeb.: 4-kamer-
maisonnette (gestoff.) met
uitz. op zee, ƒ 700,- p.mnd.
mkl. servicekosten. W. Vis-
ser, Brederodestraat 43, te-
lefoon 5182.

Te koop: stereo pick-up.
Telefoon 3847.

Garage te huur, Flemingstr.
noord. Tel. 5493.

Gevr.: oud onderstel of oude
kinderwagen. Tel. 4618.

Opslagruimte voor korte en
langere tijd te huur Zandv.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapïjtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort - Telefoon 2663

Medina Carpets n.v.
zoekt MET SPOED voor één
van haar direktie-leden een

KOOPHUIS
leeg te aanvaarden,
liefst Zandvoort of omgeving

Zeestraat 52 Tel. (02507) 5780

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORT U N A"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P l E R l E U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage
Elektrische ontharing - : «
Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes)
Manicuren • Lichaamsmassage
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Speciale

Dépositaire van Binella, een produkt van
Ciba A.G. • Zwitserland.

Gemeente Zandvoort
Aangifte van leerlingen voor de

openbare kleuterscholen
Op woensdag 11 augustus a.s. te 8.15 uur bestaat
aan de Josina van den Endenschool, de W. H.
Suringarschool en aan de kleuterschool 'Hummel-
oord' gelegenheid tot aangifte van leerlingen, die
zouden kunnen worden geplaatst op één van voor-
melde scholen.
Overlegging van het trouwboekje der ouders is
daarbij nodig.
De kleuters dienen echter om tot genoemde scho-
len te kunnen worden toegelaten de leeftijd van
4 jaar bereikt te hebben.
Met het kleuteronderwijs wordt onder meer be-
oogd:
a. de aangeboren behoefte aan aktiviteiten van

het kind meer te ontplooien voor zijn verdere
geestelijke vorming, o.a. de karaktervormng;

b. het kind te prikkelen tot geordend en spontaan
werken om zich daardoor zelf vooruit te hel-
pen. waarbij te denken valt aan vrije expressie
bij het werk, spel en kleutergymnastiek;

c. het kind voor te bereiden op zijn toekomstige
plaatsing op de basisschool.

Door omstandigheden
TE KOOP aangeboden

STRANDPAVILJOEN 12A.

RESTAURANT - BAR - DANCING

De Schelp
IEDERE AVOND DANSEN

van 8.00 tot 2.00 uur.
Muziekverzorging door bekende disk-jockey.
Beschaafde entertainment.
Restaurant geopend van 5.00 tot 10.00 uur.
„DE S C H E L P " - ZANDVOORT
Telefoon 02507-4781.

G E V R A A G D voor dlrekt:
BROODBAKKER

BROOD-BANKETBAKKER
Broodbanketbakkerij E. PAAP, Potgieterstraat
24, telefoon 2865.

BEKENDMAKING
Bij deze delen wij u mede, dat ons filiaal te Zand-
voort, Kleine Krocht 3, tot nader order wegens
omstandigheden is gesloten per

23 JULI 1971
Onze diensten worden echter normaal uitgevoerd
en wel via ons hoofdkantoor te Haarlem, War-
moesstraat 15-19

TEL. O 23 - 32 10 00
(na 18.00 uur O 23 - 32 19 00)

Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

DE SNELLE VISSER
VOOR SNEL EN GOED VERVOER

Schilders-
bedrijf

H.C, i/,
Telefoon 2638.

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

HOUDEN
j

Plukken )
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.
Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595.-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550. _
Met SPOED gevraagd:
hulp-verkoopster.
Nieuw Modehuis 'Zwarte
Schaap'. Evt. ook uren te
regelen. _
Dame zoekt woonruimtp in
Zandv. of omg., evt. als
verzorgster of gezelschaps-
dame voor heer of dame
alleen. Br. ond. nr. 5301
bur. Zandv. Crt. _
Te koop aangeb.: 4-kamer-
maisonnette (gestoff.) met
uitz. op zee. W. Visser, Bre-
derodestraat 43, tel. 5182.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt.
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v .d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Gaat u uw huurhuls verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot / 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA". tel. 023-377767.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

HOOFPPIJNPOEPEH5

HÏLPEN

SALON AUKEMA
V R A A G T :
Ie, 2e en LEERLING KAPPER(STER)

Aanmelden: Louis Davidsstraat 11 of tel. 2723,
na 18 uur tel. 023-284442.

AAN KOMEN ROLLEN . . .
spoorwagon vol met de allermooiste

Italiaanse
kinder- en damespullovers
lange vesten
hotpantpakken enz.

Was bestemd voor dit seizoen, maar is te laat binnengekomen.

Vanaf vrijdagmorgen verkoop van dit prachtige goed voor

BELACHELIJK LAGE PRIJZEN

HET ZWARTE SCHAAP £££?10



In de SuperMarts met een
gebakafdeling

vruchten-
cake

±400 gram

extra,
bitter

met balletjes
•blik 0.69 ïtr. voor 6 borden J£

Macaroni
snel kokend , ,-~~zak 500 gram

OH Maizena
* pak 200 gram

Ch Minibroodjes
wit , . - ' AA

zak 12 stuks

plamaardige^vervanger - •*'~t> \V-*> ,./"̂
Vnnr l™ffi«n„lk £01,100 ̂ 111voor koffiemeik

Oh Knakworst
blik 200 gram

10 stuks

Boerenmetworst
vacuüm verpakt 100 gram

Bierworstjes
vacuüm verpakt pakjeo stuks

79

Uit onze afdeling delicatessen^

Landrauch-
sclünken

Artland

100 gram

flonah

Viooltje

l?5per
stuk

geldig t/m zaterdag.

Varkensfitet
VAN DE LENDE

500 gram

JB»
SCHOUDERFILET

Rollade
SOOgram

Braadworst fijn
500 gram

VERSE

Kip/Euibenpoulet
500 gram

Cahiers
36, blz. wit hoiitvrij ;
schrijfpapier ̂ stuks, Jjl-
Plakband
40 rntr.,12mm breed
•s>i'* , < , ' , ' , '

BicCrystal pennen
in gratis etui
" "

T> Stuks

Dubbel kladblok
200 vel ,
24x20 cm, ••

- per stuk

ïfltsölten
etui 1 0 stuks

groot inktresérvoir voor 1500 nfitr.-
schrift of tekening 1 0 frisse kleuren

Sappige Handperen
kwaliteitsklasse I

KILO

Import Pruimen
kwaliteitsklasse I

KILO

Paprika
kwaliteitsklasse I 3

/COIMQUEROR

PaleCream Sherry,
fles 0.75 liter

CATTY

Hapklare Brokjes
blik 420 gram

JAFFAGOLD VRUCHTEN-

citroenofsinas fles(T75ltr.

^ V

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
ivan Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Zeesehnitiel naar•i H^PB^B îBifli

gepaneerde en-voorgebakken, graatvrije koolvisfilets

Prijzen gelden van donderdag 29 juli t/m woensdag 4 augustus

K A M E R B R E E D T A P I J T ? U bent altijd beter uit bij
n u 6en-Cr°n)éstr4-Haar|emM (023) 201277
11. I. Grote Hontïtr.116,Hurlem Tel.(023)317655
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ZANDVOORTSE COURAHT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20.-
iosse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

oud-zandvoort
in beeld
Halverwege zijn rede ter gelegenheid van
de opening van de tentoonstelling 'Oud
Zandvoort in het Gemeenschapshuls', mocht
de wethouder van kulturele zaken, de heer
K. C. van der Mije Pzn., reeds een spon-
taan applaus in ontvangst nemen. Dat was
toen hij zijn blijdschap had uitgesproken
over het feit dat de plerplannen nu definl-
tief van de baan waren en dat het strand
ongeschonden aan de volgende generatie
kon worden overgedragen.

Dat er, behalve de wethouder, ook ande-
ren zijn die behoefte voelen het oude te
konserveren om het aan een nieuwe genera-
tie door te geven bewees het bestuur van
het Genootschap 'Oud Zandvoort1 met deze
ekspositie. De voorzitter, ir. C. J. Wage-
naar, zette in zijn welkomstwoord de be-
doeling van de tentoonstelling uiteen, een
tentoonstellinge waarin ook voor de visserij
en het reddingwezen aandacht werd ge-
vraagd. Voorts introduceerde de heer Wa-
genaar twee jonge kunstenaressen, Arien
Mulder en Emmy van Vrijberghe de Co-
ningh met resp. akwarellen en pentekenin-
gen. Spreker beloofde dat het genootschap
bijzondere aandacht zal schenken aan de
zandvoortse klederdrachten, die tegen de
twintigste eeuw verdwenen. Aan de hand
van dia's legde de heer Wagenaar de bij-
zpnderheden van het zandvoortse kostuum
uit, waarbij vergrotingen het mogelijk maak-
ten de finesses van de hoofdsieraden, met
name het filigrainwerk op de gouden oor-
ijzers, nu eens van dichtbij te zien en te
bewonderen. Bij het vertonen van dia's van
de Noordbuurt uitte de heer Wagenaar zijn
voldoening dat dit staaltje van eenvoudige
doch karaktervolle dorpsarchitektuur kan
blijven bestaan.
Wethouder Van der Mije zei in zijn ope-
ningswoord grote verwachtingen te koeste-
ren voor plannen van het genootschap.

Spreker kon zich voorstellen dat men reik-
halzend naar de Oudheidskamer uitziet, ten-

' einde in dit eigen home de zandvoortse
rijkdommen te verzamelen. De heer Van der
Mije betreurde het dat van de schilder Jo-
zef Israëls, die in Zandvoort geïnspireerd
werd tot fraaie werken, geen enkel stuk hier
is achtergebleven en dat in onze gemeente
zelfs geen straat naar hem werd genoemd.
Spreker dankte 'De Wurf' voor haar rijke
bijdrage aan de zandvoortse folklore en ein-
digde met de hoop uit te spreken dat het
Genootschap 'Oud Zandvoort' in groei en
daadkracht mocht toenemen.
De ekspositie was uitgebreider dan die wel-
ke verleden paar om deze tijd werd gehou-
den. Er was een vitrine met bijzonder mooie
merklappen ingericht, merklappen uit het
begin van de twintigste eeuw, maar ook een
bijzonder fraaie friese merklap uit 1874.
Bovendien werd, zoals we reeds schreven,
aandacht geschonken aan de visserij en aan
het reddingwezen, terwijl meer gebruik weid
gemaakt van partikuliere bezittingen. Arien
Mulder was weer present en we ontdekten
tot onze vreugde dat ze een paar fijne
werkjes aan haar oeuvre had toegevoegd
Van Emmy van Vrijberghe de Coningh waren
er heel mooie pentekeningen en het feit dat
beide kunstenaressen straatjes, plekjes en
huisje genomen hadden die ons allemaal
eigenlijk heel erg na aan het hart liggen
maakte hun werk wel heel erg aantrekke-
lijk.
Op de avonden van 3, 11 en 19 augustus
vertoont mevrouw J. Pietersen-van Keren
films over oud-Zandvoort en op die van 5,
13 en 20 augustus wordt een eksklusieve
dia-serie met aansluitend o.m. een schouw
van zandvoortse klederdrachten door de
Folklorevereniging 'De Wurf' vertoond, zo-
dat een bezoek op deze data helemaal wel
de moeite waard is.
De waardering die het gemeentebestuur
voor de plannen van het Genootschap 'Oud-
Zandvoort' heeft kwam tot uiting in de aan-
wezigheid van wethouder Rudenko en tal
van raadsleden. .Voorts waren o.a. aanwe-
zig bestuursleden van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade en de Folklorevereniging 'De-
Wurf'. De zevenjarige Thea Drayer, gekleed
in Zandvoorts kostuum bood de echtgenote
van wethouder Van der Mije bloemen aan,
onbewust van het feit dat alle inspannin-
gen en moeite die het Genootschap 'Oud
Zandvoort' zich thans getroost slechts één
doel hebben, het verleden van Zandvoott
voor haar, haar kinderen en kleinkinderen
levend te houden. Kr.M.

werkgroep wil jeugdcentrum
onderbrengen in klein kijkduin
De 'Werkgroep Jeugdsentrum Zandvoort'
heeft de raadsleden vorige week een uitge-
breld rapport aangeboden over de voorge-
nomen stichting van een dergelijk projekt
In de gemeente. In het rapport doet de
werkgroep een beroep op de gemeenteraad
alle mogelijke medewerking te verlenen het
centrum te realiseren en herinnert er aan
dat de raad zich vorig jaar augustus in be-
ginsel heeft uitgesproken voor steun aan
het projekt. De werkgroep vraagt de raad
om een financiële bijdrage in de jaarlijkse
eksploitatiekosten en medewerking bij de
huisvesting van het jongerencentrum.

KLEIN KIJKDUIN
De keus voor het onderbrengen van het
centrum is tenslotte gevallen op het voor-
matige pension Klein Kijkduin aan Kostver-
lorenstraat 77, nadat de m.b.t. de vestiging
voorgestelde gebouwen. Krocht, jeugdge-
bouw Hervormde Kerk, Gemeenschapshuis,
Karel Doormanschool en kabelloods door
de werkgroep niet of minder geschikt wer-
den geacht. Hotel Welgelegen aan de Hoge-
weg viel af, omdat de eigenaar niet bereid
bleek een huurkontrakt af te sluiten.
In verband met de mogelijkheid dat het
centrum in de toekomst wellicht zal kunnen
beschikken over de Mariaschool aan de Ko-
ninginneweg, wil men het pand Kostverlo-
renstraat 77 voor drie jaar huren met twee
optiejaren.
Om deze reden wil de werkgroep de kos-
ten van noodzakelijke verbouwingen en res-
tauratie zoveel mogelijk beperken. Tevens
zal de inventaris zodanig worden gekozen,
dat deze in de toekomst kan worden ge-
bruikt voor de huisvesting in de Maria-
school. Aan de hand van enkele situatie-
schetsen zet de werkgroep in het rapport
uiteen op welke wijze met Klein Kijkduin
voor de aktiviteiten van het centrum ge-
schikt wil maken.

DOELSTELLING EN AKTIVITEITEN
Het jeugdcentrum stelt zich ten doel het
bieden en realiseren van mogelijkheden voor
vorming en rekreatie ten behoeve van de
zandvoortse jongeren in het bijzonder.
Het jeugdcentrum wil daarbij mede aanslui-
ten bij de behoeften, die er leven onder de
zandvoortse jongeren en onder de jongeren
in het algemeen. Gezien de grote verschei-
denheid van behoeften, zal het aan te bie-
den programma een veelzijdig karakter die-
nen te dragen. Daarmede kan tevens won
den bevorderd, dat de bestaande interesse
wordt verbreed, omdat de bezoekers van
het jeugdcentrum met verschillende aktivi-
teilen zullen worden gekonfronteerd. Boven-
dien wordt gehoopt door op deze wijze
werkzaam te zijn, dat er bij de jongeren
een basis kan worden gelegd voor mogelijk-
heden met betrekking tot de toekomstige
vrije-tijdsbesteding, die dan minder proble-
matisch behoeft te zijn, aldus de werkgroep.
In aansluiting hierop stelt de werkgroeo
zich voor 'in het jongerenprojekt de volgen-
de aktiviteiten te ontwikkelen en te stimu-
leren. Tijdens de werkdagen zullen er lezin-
gen en diskussies worden gehouden en kan
men lezen, studeren en wat drinken in het
centrum. Het gebouw zal doorlopend be-
schikbaar zijn voor het houden van bijeen-
komsten en vergaderingen van allerlei groe-
peringen. Als de behoefte hieraan mocht
blijken zullen er hobby-avonden worden ge-
organiseerd. Tijdens de weekeinden zullen
de ruimten worden gebruikt voor muziek,
dans en film en eventuele kreatieve aktivi-
teiten. Zo nu en dan zal er een band wor-
den uitgenodigd.
Voor de aktiviteiten acht de werkgroep het
aantrekken van een geschoolde kracht on-
ontbeerlijk. Gedacht wordt aan iemand met
een opleiding Sociale Akademie of een op-
leiding van een der jeugdleidersopleidingen
(Mikojel).

FINANCIERING
Met betrekking tot de financiering van het
projekt zullen er zowel voor de investerin-
gen als voor de eksploitatie gelden beschik-
baar dienen te komen, aldus de werkgroep
in het rapport. De eksploitatielasten worden
geschat op ƒ 82.185 per jaar en de inves-
teringskosten op ƒ 19.225. De dekking zal
moeten geschieden uit de opbrengsten van
de buffeteksploitatie en de opbrengsten van
de aktiviteiten. Daarnaast zal aan regelma-
tige bezoekers een jaarlijkse bijdrage wor-
den-gevraagd. Voor de financiële lasten zal

men echter grotendeels zijn aangewezen op
subsidies van het ministerie van CRM en de
gemeente Zandvoort.
Met het oog op de tijdelijke ingebruikne-
ming van het pand Kostverlorenstraat 77
moet worden aangenomen, dat van rijks- en
provinciewege geen subsidies worden ver-
strekt in de verbouw van dit pand. Derhalve
zullen de financiële middelen t.b.v. de in-
vesteringen dienen te worden verkregen uit
fondsen en de opbrengsten van financiële
akties. Voor het overige zal een lening die-
nen te worden gesloten, tenzij het gemeen-
tebestuur van Zandvoort ook voor wat be-
treft de investeringen het jeugdcentrum na-
der tegemoet kan komen.
Er zal getracht worden kosten aan de ver-
bouwing verbonden tot een minimum te be-
perken, enerzijds omdat het gaat om een
tijdelijk onderkomen en anderzijds omdat
zoveel mogelijk werk door jongeren zelf ter
hand wordt genomen, waardoor de kosten
op arbeidsloon worden bespaard.
Voor de jaarlijks terugkerende eksploitatie-
lasten kan een beroep worden gedaan op
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, die krachtens de
Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongeren-
werk eksploitatiesubsidie verstrekt. Onder
bepaalde voorwaarden komen de volgende
lasten daarvoor in aanmerking:
personeelskosten 45%; huisvestingskosten
40%; apparaatkosten 40% en kosten voor
bepaalde aktiviteiten 40%.
De werkgroep verzoekt 't gemeentebestuur
van Zandvoort eveneens om een subsidie
in de eksploitatiekosten en hanteert daar-
voor de volgende verdeelsleutel:
personeelskosten 55%; huisvestingskosten
40%; apparaatkosten 40% en kosten voor
bepaalde aktiviteiten 40%.
Reden waarom de werkgroep het gemeen-
tebestuur vraagt de personeelskosten te
subsidiëren tot 100% is gelegen in het feit,
dat zij graag het salaris en de sociale voor-
zieningen van de aan te stellen beroeps-
kracht willen garanderen. In de praktijk is
namelijk gebleken, dat vele instellingen op
dit terrein de laatste tijd in financiële moei-
lijkheden zijn komen te verkeren, omdat de
eigen middelen veelal ontoereikend zijn.

STICHTING
De werkgroep stelt tenslotte voor een stich-
ting 'Jeugdsentrum Zandvoort' in het leven
te roepen en heeft de navolgende personen
bereid gevonden in het uit negen leden be-
staande stichtingsbestuur zitting te nemen:
de heren G. J. J. Mol, B. Wouters, I. M.
Aukema, T. v. d. Leden, A. M. Burger, A.
K. Paap, L. Koper, mej. E. Assenbroek en
mej. M. Burger. De werkgroep, die het rap-
port over het jongerenprojekt heeft samen-
gesteld, bestaat uit: mevr. P. C. de Waard-
v. d. Waal en de heren M. Blommenstein
en C. R. G. Brugman (allen namens Stijo-
za), de heren J. L. M. Biekmann, A. M.
Burger, L. Koper en A. K. Paap (namens
Logos) en I. Jager, konsulent Provinciale
Jeugdraad Noord-Holland.
Verwacht wordt dat het rapport in de
raadsvergadering van september a.s. in de
gemeenteraad zal worden behandeld.

ONGELUKKIGE DUIK
IN ZWEMBAD
Zondagmiddag kwam een 18-jarige jongen
bij een duik in het openluchtzwembad van
Riche met zijn hoofd tegen de wand van

•het bassin terecht. Met ernstige verwondin-
gen aan hoofd en hals moest de onfortuin-
lijke zwemmer naar een haarlems zieken-
huis worden overgebracht.

TIEN VERKEERSONGEVALLEN
TIJDENS WEEKEIND
Het afgelopen weekeind noteerde de politie
tien verkeersongevallen op de wegen in en
rond Zandvoort.
Bij de aanrijdingen tussen verschillende ty-
pen voertuigen raakte slechts één persoon
gewond. Het was een 18-jarige inwoner van
Hernen (W.-DId.), die van een bromfiets
viel en met een hersenschudding in een
haarlems ziekenhuis moest worden opgeno-
men.

BRANDWEER BESTREED
AUTO- EN DUINBRAND
Zondagmorgen kwam de brandweer in aktie
voor de bestrijding van een autobrand op
de boulevard Barnaart. Ondanks het snelle
ingrijpen van de brandweer werd de wagen
een prooi der vlammen.
In de middaguren ging de brandweer een
duinbrandje in de omgeving van de riool-
waterzuiveringsinstallatie te lijtf. Men was
het vuur in korte tijd meester.



PVDA BESTUUR:
WETHOUDER KERKMAN
DRUKTE KWART EEUW
STEMPEL OP ZANDVOORT
In een rondschrijven
van het afdelingsbe-
stuur van de pvaa
aan de leden wordt
meegedeeld, dat de
voortijdige publikatie
in de pers van het
aftreden van wethou-
der Kerkman het voor
het bestuur onmoge-
lijk heeft gemaakt dit
aan de leden op een
andere en 'sympathie-
kere manier' kenbaar
te maken.
Volgens het schrijven was het bij het at-
delingsbestuur en de gemeenteraadsfraktie
reeds geruime tijd bekend dat de heer Kerk-
man eerder dan de afgesproken twee jaar
zijn wethoudersschap wilde beëindigen.
Door de toegenomen omvang van beide ta-
ken die de heer Kerkman vervult, wethou-
der en opzichter van de woningbouwvereni-
ging 'Eendracht Maakt Macht', moest hij,
mede met het oog op 2ijn gezondheid, een
van deze taken laten vallen.
Het bestuur noemt de keuze welke de heer
Kerkman heeft gedaan een persoonlijke
zaak, waarbij de zekerheid van een goede
opvolger als wethouder (de heer I. M. Au-
kema, red.) en zijn grote interesse voor de
woningbouw in ons dorp en zijn liefde voor
het bouwvak in het algemeen zeker een rol
hebben gespeeld. 'Wij zullen de heer Kei-k-
man na 23 jaar wethoudersschap missen',
schrijft het bestuur. 'Een kwart eeuw waar-
in hij zijn stempel drukte op Zandvoort door
belangrijke taken in het bestuur te vervul-
len'.
Het bestuur kondigt aan dat op de eerste
ledenvergadering welke na het vakantiesei-
zoen zal worden gehouden, 'alle aandacht
aan deze gebeurtenis zal worden gegeven'.
Daar deze vergadering openbaar zal zijn
leek het ons nuttig dit rondschrijven van
het bestuur onder de aandacht van het pu-
bliek te brengen.

DOOR DRIE ARTSEN
DOODVERKLAARDE
DRENKELING
NOG IN LEVEN
Tengevolge van doortastend optreden van
leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade
heeft de 31-jarige West-duitser Horst L.
Weid kans in leven te blijven.
De man, die met zijn moeder in Zandvoort
logeerde, werd zaterdagmiddag omstreeks
één uur door de kustbrigade en de strand-
politie buiten bewustzijn aangetroffen tus-
sen de eerste en tweede bank. Direkt pas-
ten leden van de reddingsbrigade aan het
strand mond-op-mond beademing toe, maar
hun inspanning leverde geen resultaat op.
Na enige tijd konstateerde een aan het
strand vertoevende duitse arts dat de dood
was ingetreden, hetgeen werd bevestigd
door een inmiddels gearriveerde plaatselijke
geneesheer.
Tijdens het overbrengen van het slachtoffer
per ambulancewagen naar de Mariastichting
in Haarlem zetten twee leden van de kust-
brigade, Theo van Koningsbruggen en
August van der Mije, hun pogingen voort
doormiddel van mond-opmondbeademing de
man tot bewustzijn te brengen. Bij aan-
komst in het ziekenhuis werd door een in-
ternist opnieuw vastgesteld dat de drenke-
ling was overleden.
Bij de opname van het slachtoffer in een
ziekenhuisafdeling konstateerde een van de
brigadeleden dat de man nog tekenen van
leven vertoonde. Onmiddellijk werd opnieuw
alles in het werk gesteld de man te redden.
Na aanvankelijk resultaat verslechterde de
toestand van de West-duitser zondagmorgen
en werd hij overgebracht naar het Akade-
misch Ziekenhuis te Leiden. Zijn toestand
wordt op dit moment zorgwekkend ge-
noemd.
Het optreden van de brigadeleden die, on-
danks de verklaring van drie artsen dat de
dood was ingetreden, bleven pogen de Ie-
vensgeesten van het slachtoffer te wekken,
dwingt respekt en bewondering af.

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Afgelopen zondag nam de vereniging deel
aan een wedvlucht voor jonge duiven vanaf
St. Ghislain, afstand 223 km. Gelost om
6.40 uur, arriveerde de eerste duif om
9.20.39 uur. De uitslagen luiden:
D. Molenaar: 1, 3; R. Driehuizen: 2; J. Vos:
4; J. Swart: 5, 7, 10; J. Koper en Zn.: 6:
J. Fransen: 8 en J. Harteveld: 9.

TOPTURNEN IN
ZANDVOORTSE SPORTHAL
In de week van 7-14 augustus a.s. zullen
de keurturners van het Koninklijk Neder-
lands Gymnastiek Verbond een speciale
training krijgen in de zandvoortse sporthal
onder leiding van hun duitse trainer Helmuth
Frenger;.
De laatste jaren is het herenturnen met
sprongen vooruit gegaan, waardoor turners
als C. Smulders (PSV), G. Butler (Volo)
e.a. op internationaal niveau lauweren
oogstten.
Het ligt in de bedoeling de komplete heren-
ploeg op woensdag 11 augustus a.s. in de
sporthal een demonstratie te laten geven
afgewisseld o.m. met keurturnsters van
OSS en uit Kennemerland.
De organisatie van deze avond ligt in han-
den van de plaatselijke vereniging OSS, als
lid van de sektie keurturnen van het KNGV.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De heer B. Rudenko, wethouder van publie-
ke werken, grond- en woningbedrijf is vrij-
dag 6 augustus a.s. 'verhinderd spreekuur
te houden.

JOS KRAS VIERDE
OP 100 METER SCHOOLSLAG

VOOR JONGENS
Tijdens de vrijdag gehouden nationale zwem-
kampioenschappen in Den Haag is onze
jeugdige plaatsgenoot Jos Kras van HPC
er in geslaagd op de 100 meter schoolslag
voor jongens als vierde te eindigen. Zijn tijd
bedroeg 1.27.7 min.

Voor fouten In telefonisch
. opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid •

aanvaa/d,.... -

BANKSTELLEN.- direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs; ƒ 1300.- voor
ƒ 695,-; of 1 K f 150.- en
10 x / 48,95. ».
PARIAN, Amsterdam, tel,
O 20 - 42 15 50..

Hoogst belangrijke kunst-,
antiek- en inboedelveiling
welke gehouden zal worden op DONDERDAG
5 AUGUSTUS a.s. te 19.30 uur, vrijdag 6 augus-
tus te 14.00 en 19.30 uur en zaterdag om 14.00
uur in het 'JEUGDHUIS', DONKERELAAN 20 te
BLOEMENDAAL, tel. 023-256670 t.o.v. de Wel-
edelgestrenge Heer A. B. W. Welbergen, ger.
deurw. te Haarlem. Geveild wordt de gehele daar
aanwezige kunst, antiek en boedel.

TER VEILING KOMEN
ANTIEKE- EN KLASSIEKE MEUBELEN
rankenkasten; antieke dekenkist; noten commo-
de's; noten damesbureaus; porceleinkast; Biede-
meier stoelen; zeer fraaie antieke medaillon stoe-
len; antieke yoltaires; noten salontafels; hoekkas-
ten; chiffonnières; bijzonder fraaie Franse antieke
meubels; petit point fauteuils; markies fauteuils;
zeer exclusief lederen salpngarnituur; idem eet- of
vergaderkamer en fauteuils; veel klein meubilair
in div. stijlen, mahonie, wortelnoten, palissander,
enz.

KOLLEKTIE OUDE ROMANTISCHE
EN MODERNE SCHILDERIJEN
waarbij werken van bekende meesters.

VERDER KOMT TER VEILING
Zaanse en Friese hangklokken; stoeltjesklokken;
antieke Bretonse klokken; antieke barometer; enz.

FRAAIE KOLLEKTIE DIVERS PORCELEIN
o.a. familie rose schotels en borden; kapitale Chi-
nese dekselpotten; zeer fraai goudimari; Wedg-
wood servies, enz.

ZELDZAME KOLLEKTIE
GOUD, ZILVER EN JUWELEN
waaronder diverse zilveren thee- en koffieservie-
zen; Vele gouden ringen, armbanden, chokers en
horloges. Ook horloges bezet met briljanten, dia-
manten, smaragd en robijn.

VELE TAPIJTEN
Perzische tapijten; kamgaren tapijten, zeer mooie
dessins. Diverse lopers.

DE KIJKDAGEN zullen worden gehouden op
WOENSDAG 4 AUGUSTUS a.s. te 19.30 uur,
DONDERDAG 5 AUGUSTUS 10.00 uur. Tijdens
de kijkdagen is er gelegenheid tot het geven van
koopopdrachten, welke gaarne door ons kosteloos
worden verzorgd.
AANVANG DER VEILING DONDERDAG 5 AUG.
a.s. om 19.30 uur.
Veilingdiroktie: G. van Leeuwen, Amsterdam, tel.
020- 265739.

't Boud- en Züverwinkeltje
fa. VAN R AVE N ST U H
RIDDERSTRAAT 5, Haarlem, telefoon 023,- 32.02.74

heeft 't
Prachtig cornalijnen snoer op zilver geregen,

met zilveren ton 75,—
14 kar. massief gouden closed-for-ever armband 59,50
14 kar. gouden damesring,

met rozet van briljanten 425,—
14 kar. gouden fantasie collier (bananenchoker) 275,—
14 kar. 'gouden kinderplaatbandjes 12,50
14 kar. brede gouden fantasie armband, gr. maat 120,—.
Naslag gouden 20 dollarstuk 125,—; 10 dollar 65,—
14 kar. witgouden damesring, Prlnsessemodel, met 3

gr. bril j. In midden en 16 brilj. rondom, ±1 krt 650,—
Zilver speelgoed, o.a.:

Engelenwagen 150,—; Ossewagen 65,—
12 prachtige zilveren apostellepels,

zeer solide gemaakt 99,50
12 prachtig zilveren apostelvorkjes 145,—
14 kar. gouden sterrebeeldjes, hoefijzermodel 15,—
14 kar. gouden ring, rijrlng model, met 4 briljanten in

midden en aan weerszijden daarvan
in totaal 12 briljanten 595,—

Mooie kollektie zilveren ant. servetbanden, p.st. 25,—
Zilveren couverts 509,—: 6 couverts, glad model 295,—
6 dessert couverts puntfile 225,—; 6 grote en 6 kleine

couverts, model rondgroef, totaal 550,—

Wij kopen tevens alles van U in, op gebied van gouden
broches, gouden armbanden, oud goud, gouden munten,
antieke klokken, o.a. Friese- en Stoeltjes klokken; voorts
zilveren bestek, zilveren pepermuntdoosjes, zilveren ta-
baksdozen. Wij ruilen ook in en geven beslist de hoog-
ste prijzen.

T E K O O P :

woonhuis met souterrain
aan de Oosterparkstraat. 2 w.c.'s, achtertuin, to-
taal 5 kamers. Leeg te aanv. Koopsom ƒ 50.000.

Makelaar K. C. van den Broek, Brederodestr. 25,
telefoon 2318.

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„F9RTUNJI"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door1 ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S PIER IE U S, Koninginneweg 21,
Zandvoort. Telefoon 5012.

WIE heeft onze hond gevonden. Hij luistert naar

de naam 'Dikkle', (zwart met witte bef). Tegen

beloning terug te bezorgen. Telefoon 4567.

BEKENDMAKING
Bij deze delen wij u mede, dat ons filiaal te Zand-
voort, Kleine Krocht 3, tot nader order wegens
omstandigheden is gesloten per

23 JULI 1971
Onze diensten worden echter normaal uitgevoerd
en wel via ons hoofdkantoor te Haarlem, War-
moesstraat 15-19

TEL. 023 - 321000
(na 18,00 uur O 23 - 32 19 00)

Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

DE SNELLE V3SSER
VOOR SNEL EN GOED VERVOER

VASTGESTELDE PRUSJ&J
TIJDELIJKE AKTIE PRIJS ÜL38"

maar gedurende één week bij ons
die bekende handige

van de week
DUIZEND-DINGEN-DOEKJES

in de nieuwe verpakking inallefilialenvan
DIRKVAN DEN BROEK

enJACHERMANS
en er zitten er nu 8 in,

KONINGINNESOEP
een heerlijk lichte soep van„UNOX"

UTTDEPRIJSKIASSEVAN

LHkANANAS
neem een paar blikken extra!

Dit komt niet gauw terug!
Wij ontvingen een dubbele nrr
zending en ons Centraal JLoS
Magazijn wil ruimen.daarom-.

„ÏUCvanPAREIN
het bekende krokrante zoute koekje

P™.1öö

APPELMOES
van goudreinetten

LITER-

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

Biete in St. Johann I. Tirol:
comf. Ferienhaus, 4-5 Pers.,
Sommer, oder Winteraufent-
halt. Suche im Tausch
gleichwurtiges in Zandvoort
oder Umgebung. Karl Klu-
bert, z.Zt. Vogelenzang,
Zondaglaan 74, tel. 02502-
7331; nach 6 Aug. 8501,
Ruckersdorf, Hirschenau 5a.

Met SPOE6 gevraagd:
hulp-verkoopster.
Nieuw Modehuis 'Zwarte
Schaap'. Evt. ook uren te
regelen.

Welke onderwijzer heeft er
tijd om mijn zoon (2e klas
lagere school) met rekenen
en taal bij te werken. Br.
ond. nr. 5502 bur. Zandv.
Courant.

Huis te koop gevr., liefst in
dorpskern. Br. ond. nr.
5503 bur. Zandv. Crt.

Gevr. voor direkt: keuken-
hulp, gunstige arbeidsvoor-
waarden. Tel. 2444,

Jongeman zoekt per 16 aug.
ruime kamer m. verwarm,
(evt. m. ontbijt), gebr. van
keuken en douche. Br. ond.
nr. 5501 bur. Zandv. Crt.

Volslagen tegelzetters gevr.
goed loon. Komduur de Noo-
straat 45-1, Umuiden, telef.
02550- 12176.

2 leidsters van het dr. Plan-
tinghuis zoeken kamers voor
perm. bewoning. Tel. 2095.

Aangeb. in St. Johann i.
Tirol: komf. vakantiehuis, 4-
5 pers., zomer- of winter-
verblijf; gelijkwaardig huis in
ruil 'gevr. in Zandvoort of
omgeving. Karl Klubert, Vo-
gelenzang, Zondaglaan 74,
tel. 02502-7331. Na 6 aug.
8501, Ruckersdorf,
Hirschenau 5a.

WIE heeft onze rode skelter
meegenomen? Ter. te bez.
Hofdijkstraat 17.

Te koop: Ford Escort, aug.
'70, nwe. rad., banden plus
radio, ƒ 5000. Burg. Engel-
bertsstraat 16, tel. 266022,
na 18 uur 7023.

Gevr.: nachtwacht met hond.
E. Bol, tel. 3200.

U kunt het
toch niet ,
van de daken
afschreeuwen'
wanneer TJ de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelcn onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
glonaal nieuws brengt,
niet • gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
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frakties waren woensdag
mild voor elkaar
Met alleen de stem van de heer Keur (arp)
tegen nam de raad woensdagavond een mo-
tle van de heer Van As (kvp) aan, waarin
het kollege van b en w werd uitgenodigd
het door de kommissies achter gesloten
deuren gevoerde overleg Inzake het circuit
door middel van een persbericht openbaar
te maken. B en w hadden tegen het open-
baar maken van de besprekingen, ook de
drie wethouders stemden voor de motie Van
As, geen enkel bezwaar. Burgemeester Na-
wijn beloofde de motie zo spoedig mogelijk
te zullen uitvoeren.

Alle partijen leken tevreden met de afloop
van de affaire rond het uitlekken in de pers
van hetgeen in de kommissies met betrek-
king tot het circuit zou zijn besproken. Er
werd met geen woord gerept over het tele-
gram aan burgemeester Nawijn, waarin acht
van de zeventien raadsleden meedeelden het
besloten beraad te zullen boycotten in af-
wachting van maatregelen door de heer Ma-
wijn tegen de herhaalde schending van ver-
trouwelijke besprekingen.
Zoals gezegd stemde alleen de heer Keur
tegen de motie. Deze afgevaardigde vond
het verzoek aan b en w het publiek over
de stand van zaken te informeren' een over-
bodige zaak. Het overleg inzake de race-
baan droeg weliswaar een besloten karak-
ter maar er was geen geheimhouding opge-
legd, aldus de heer Keur. Niemand van de
raadsleden nam de moeite de heer Keur uit
te leggen dat alleen het geven van volle-
dige opening van zaken een eind zou kun-
nen maken aan de spekulaties en de geruch-
ten rond de toekomst van het circuit.

WAPENSTILSTAND
De stemming onder de raadsleden was
woensdagavond overigens opmerkelijk mild.
Na alle kontroversen en geschilpunten van
de laatste maanden leek het er op alsof de
oppositiepartijen en het regeringsbok stil-
zwijgend een wapenstilstand waren overeen-
gekomen. Een wapenstilstand die zelfs niet
werd verbroken toen de heer Joustra (vvd)
in de rondvraag informeerde of het juist
was dat de heer Janssens (inspr. nu) de
rijksrecherche zou hebben ingeschakeld bij
het onderzoek naar de schending van ge-
h ei m beraad in een' in januari van dit jaar
gehouden besloten raadsvergadering.
Voorzitter NAWIJN antwoordde heel for-
meel dat van inschakelen van de rijksre-
cherche geen sprake kon zijn, zolang een
hiertoe strekkend verzoek niet door de pro-
cureur-generaal was ingewilligd. De heer
JANSSENS merkte op er niet meer van te
kunnen zeggen dan de voorzitter reeds had
gedaan.
De heer Joustra kon blijkbaar zijn ogen en
oren niet geloven dat de voorzitter en de
heer Janssens elkaar over deze aangelegen-
heid niet direkt in de haren vlogen en hield
nog even aan. Hij zei verbaasd te zijn dat
de officier van justitie te Haarlem niets van
de affaire afwist. Hoe kan dat?
De heren Nawijn1 en Janssens bleken echter
niet bereid de kwestie op dit moment op
scherp te zetten en deden er het zwijgen
toe.

ZANDVOORT KRIJGT
MILJEUKONTROLEUR
Nadat voorzitter Nawijn aan het begin van
de bijeenkomst had meegedeeld dat de hè-
ren Wijnbeek (d'66) en Aukema (pvda)

door het publiek op zijn verantwoordelijk-
heid voor een schoon miljeu te wijzen. De
kontroleur krijgt de bevoegdheid verbalise-
rend op te treden, maar de heer Nawijn
geloofde niet dat de funktionaris daar veel
gebruik van zou maken. Spreker was van
mening dat men het effekt van het optre-
den van een miljeukontroleur op lange ter-
mijn moet zien.
De heer ATTEMA (vvd) vond niet dat wij
moeten wachten pp de resultaten van het
miljeuonderricht bij komende generaties.
Er moet nu iets worden gedaan voor
het te laat is. Hij was dan ook voor het
voorstel van b en w 'zo'n witmaker aan te
stellen'.
De heer JANSSENS zag het nog niet héle-
maal zitten met een miljeukontroleur. Die
man moet wel een Anton Geesink zijn om
mensen, die onwillig zijn hun omgeving
schoon te houden, tot rede te brengen. Spr.
voelde er wel iets voor om gedurende
een bepaalde periode een proef te nemen
en aan de hand van de resultaten te be-
sluiten een dergelijke funktionaris wel of
niet permanent aan te stellen.
'Wanneer mocht blijken dat het werk van
de kontroleur geen enkel nuttig effekt sor-
teert zal de dienst van publieke werken,

die met een chronisch personeelstekort
kampt, de funktionaris graag overnemen',
merkte vvd-wethouder Rudenko op. Waarop
de heer JANSSENS repliceerde dat het
aanbod van de wethouder bijzonder weinig
met de zaak waar het om gaat uitstaande
had,
Wethouder VAN DER MIJE (chu) was er
van overtuigd dat het geven van een forse
geldboete de vervuilers wel zou afschrik-
ken. Wanneer men een keer een boete van
ƒ 50, moet betalen kijkt men in het vervolg
wel uit, meende de bewindsman. Zijn kolle-
ga KERKMAN (pvda) zag het minder
simplistisch. Hij was met mevr. Hugenholtz
van oordeel dat het onderwijs nauw bij het
probleem moest worden betrokken. Op di-
verse basisscholen in Zandvoort wordt
reeds aandacht aan de milieuzorg besteed
en de miljeukontroleur zou hierbij kunnen
worden ingeschakeld. Op welke wijze dit
zou moeten geschieden dient nog nader te
worden bekeken.
De heer FLIERINGA tenslotte bleef achter
het nuttig rendement van een dergelijke
funktionaris de nodige vraagtekens plaat-
sen. Hij zou zich evenwel niet tegen het
kollege-voorstel verzetten, indien jaarlijks
een rapport over de resultaten van de akti-
viteiten van de kontroleur zou worden uit-
gebracht.
Daartegen had het kollege bij monde van
burgemeester Nawijn geen enkel bezwaar.
Hierna gaf de raad zijn fiat aan de aanstel-
ling van de miljeukontroleur, in de hoop dat
deze nog nader te benoemen funktionaris
een positieve bijdrage kan leveren aan de
oplossing van de verontreiniging van zand-
voorts straten en pleinen.

één uur 'dood'
en toch levenskansen

Een drenkeling, die geen tekenen van leven kunde van dat moment af irrelevant aan

grond van lennepweg
opnieuw voor havenwerken nv
gereserveerd
Na het besluit van Gedeputeerde Staten
goedkeuring te onthouden aan de door Ha-
venwerken nv ontworpen landbebouwing aan
de kop van de Van Lennepweg, heeft de
maatschappij onlangs opnieuw om reserve-
ring van de grond verzocht.
Woensdagavond stelden b en w de raad
voor het terrein gedurende twee jaar ter
beschikking van Havenwerken te houden,
teneinde de onderneming in da gelegenheid
te stellen nieuwe bouwplannen tot ontwlkke-
Hng te brengen. In verband met de beden-
kingen van GS tegen de In het plan gepro-
jekteerde pier maakte de maatschappij be-
kend de zeearm uit een toekomstig ontwerp
te zullen schrappen. Een mededeling, die
door wethouder Van der Mije bij de ope-
ning van da eksposltle van Oud-Zandvoort
In het Gemeenschapshuls terecht met vreug-
de werd begroet.

Ook diverse raadsleden toonden' zich opge-
lucht door het besluit van Havenwerken de
pier te schrappen. Maar het had de heer
JANSSENS toch wel verbaasd dat de on-
derneming het projekt waar het allemaal
om begonnen was, zo maar als een bak-
steen in zee liet vallen. Nu tracht men door
de pier te elimineren gedaan te krijgen de
landbebouwing te verwezenlijken. In dit ver-
band vond spreker het nodig te herinneren
aan de oorspronkelijke bestemming van de
grond aan de kop van de Van Lennepweg.
Deze is bestemd voor het scheppen van
rekreatieve voorzieningen en daarom kun-
nen wij de bouw van weer een nieuwe serie
woonflats hier niet toestaan, zei de afge-
vaardigde.
Ook de heer KOK (azb) noemde de bouw
van flats op dit terrein onaanvaardbaar. Dit
gebied dient voornamelijk te worden benut

gaan naar Havenzathe en van Havenzathe
weer naar Havenwerken.
De heer TER VEER (kvp) merkte op dat
hieraan in een tijd van fusies tussen
steeds meer ondernemingen nu eenmaal
niet viel te ontkomen. Bovendien zou een
bepaling als door de heer Flieringa voorge-
steld de ontwikkeling van de plannen kun-
nen blokkeren.
Voorzitter NAWIJN kon er inkomen dat op-
eenvolging van belanghebbenden op de bui-
tenwacht een verwarrende indruk maakt.
Maar in wezen is het een vrij simpele zaak.
Het gaat hier om rechtsopvolging van een
onderneming die in een andere opgaat. Dat
is zeker geen onoirbare of verdachte zaak.
't Moet allemaal wel even wennen, voegde
de heer Nawijn hier lakoniek aan toe.
De heer Flieringa en later zijn fraktiegenoot
Janssens vonden toch dat de gemeenteraad
tijdig van een op handen zijnde overdracht
van belangen op de hoogte moest worden
gebracht.
Nadat enige raadsleden duidelijk hadden
gemaakt dat de rekreatieve voorzieningen
in een nieuw ontwerpplan bij hen zwaar zou-
den wegen, werd het voorstel de grond aan
de Van Lennepweg tot medio '73 voor Ha-
venwerken te reserveren aangenomen. De
heer KOK stemde tegen de bepaling in de
voorwaarden geen reserveringskosten in re-
kening te brengen. Hij bleef dat absurd
vinden.

meer vertoont, moet men 'blijven' beade-
men. Desnoods 'tegen beter weten In'. Hoe
lang dan wel? Een uur, misschien zelfs lart-
ger.
Het geval van de 31-jarige Duitser, Horst
Weid uit Würzburg, die zaterdagmiddag, na
te Zandvoort uit zee gered te zijn ruim vijf-
tig minuten morsdood leek, waarna plotse-
ling weer pols werd gevoeld, heeft dit weer
eens bewezen. De man leeft nog, al is zijn
toestand zorgwekkend.

Heeft de man, die momenteel in het spe-
ciale beademingscentrum van het Akade-
misch Ziekenhuis te Leiden wordt verpleegd,
nog een kans dat zijn schijn-dood-zijn wei-
nig of geen gevolgen kan hebben gehad
voor zijn hersenweefsel?
Het dagblad 'Trouw' heeft deze vraag voor-
gelegd aan de amsterdamse hoogleraar in
de chirurgje, dr. G. den Otter. Uiteraard
niet volledig op de hoogte van dit geval,
meende hij te kunnen stellen dat zijn kolle-
ga's in Leiden er nog wat in zien, anders
zouden zij deze patiënt, die volgens dé me-
dedelingen in diepe bewusteloosheid ligt,
niet trachten te reanimeren.
Onder normale omstandigheden geldt, dat
iemand — en dat is de uiterste grens —
niet langer dan 15 minuten buiten zuurstof
kan, zonder een wrak te zijrï'geworden. Het
hersenletsel is dan zo groot, dat normaal
leven niet meer mogelijk is.
Bij drenkelingen ligt dat kriterium, en dat
is merkwaardig, anders. Onderkoeling door
het water waarin zij zich bevonden — dat
is in elk geval een ervaringsfeit — maakt
bij hen die tijdsgrens waarschijnlijk langer.
Bij onderkoeling, die ook bij b.v. hartopera-
ties wordt toegepast, heeft het menselijk Ji-
chaam minder zuurstof nodig en wordt die
limiet verlengd. Daarbij zijn inderdaad ge-
vallen van wel een uur.
Prof. Den Otter neemt aan, dat er wel hart-
aktie, hoe gering ook, moet zijn geweest.
Aangezien men de hersenfunktie van de pa-
tiënt kan meten, moet er nog enige hoop
zijn en is er een kans dat de man het over-
leeft, al is die kans misschien niet groot
omdat er nog allerlei komplikaties kunnen
optreden.
Want zou men de volledige hersendood heb-
ben gekonstateerd, dan was de reanimatie-
poging beslist gestaakt, omdat het geen
enkele zin heeft met medische kunstgrepen
door te gaan, als er volledige celdood is.
Wat dan nog resteert is een aantal op
kunstmatige wijze in funktie gehouden or-
gaansystemen, die eens tot de lichamelijke
opbouw van een menselijk individu behoord
hebben. Een vorm van niet-menselijk leven
die naar de mening van prof. Den Otter —
hij heeft daar veel over gepubliceerd —
door de medikus niet verlengd mag worden.
De medikus moet dan terugtreden, omdat
hij zich realiseert, dat hij en zijn kunst of
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gens ziekte waren verhinderd de vergade
ring bij te wonen, begon men in hoog tem-
po aan de afwerking van de eenentwintig
punten tellende agenda. De meeste voor-
stellen werden zonder enige'diskussie door

wintermaanden. Hij verklaarde zich vierkant
tegen het voorstel van b en w voor de re-
servering van de grond geen vergoeding
meer te vragen. Het afwijzen van het bouw-
plan door de provincie behoort nu eenmaal
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door b en w begeerde aanstelling van een
miljeukontroleur en de door Havenwerken

Het is eenvoudig te gek dat de gemeente
hiervoor moet offeren.

nv gevraagde verlenging van reservering van Voorzitter NAWIJN bevestigde dat in het
grond aan de kop van de Van Lennepweg ' —' u- -'-- >--» u_t„i.
bleken de raadsleden bereid hun zienswijze
kenbaar te maken.
Afgevaardigde P. FLIERINGA (inspr. nu)
liet duidelijk zijn twijfel blijken over de door
het kollege voorgestelde aanpak van de mil-
jeuzorg in de gemeente. Die aanpak moet
niet beginnen met het genezen maar met
het voorkomen van de verontreiniging van
het miljeu, aldus spreker. Hij verwachtte
veel meer effekt van het geven van voor-
lichting aan kinderen en volwassenen dan

na-oorlogse wederopbouwplan het betrok-
ken gebied een rekreatieve bestemming had
gekregen. Maar dit sluit de bouw van een
aantal woningen niet uit, meende spreker.
Gezien de grote onkosten die de maat-
schappij bij de voorbereiding van de plan-
nen had gemaakt, vond de heer Nawijn het
redelijk voor de komende reserveringster-
mijn geen vergoeding te vragen.
Wel zouden de reserveringsvoorwaarden die-
nen te worden aangevuld met een bepaling
dat Havenwerken de grond tijdens de op-

gebruik zou
gemeente

zich moeten voorbehouden, aldus voorzitter.
De heer FLIERINGA wilde eveneens zien
bepaald dat er geen overdracht van ver-
verplichtingen zou plaatsvinden, alvorens de
raad hierin was gekend. Wij hebben, zei
de heer Flieringa, in de afgelopen jaren
meerdere keren meegemaakt dat de plan-
nen in andere handen overgingen zonder dat

van het optreden van een miljeukontroleur tiepenode niet aan derden in .
'die achter de dozen en schillen aangaat'. m°9en geven. Dit recht zou de
Bovendien vond hij het een onmogelijke
taak voor één man om tijdens de drukke
zomermaanden met enig tastbaar resultaat
tegen de vervuilers te kunnen optreden.
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) was het wel
met de vorige spreker eens, maar zij was
toch blij dat er iets aan de verontreiniging
in onze gemeente wordt gedaan. Getracht
moet worden de scholen zo nauw mogelijk
bij de milieuzorg te betrekken. Het moet
tenslotte bij de schooljeugd beginnen, vond
deze afgevaardigde.
Het is misschien wel een onmogelijke taak
waarvoor de miljeukontroleur komt te
staan, merkte de heer VAN DER MOOLEN
(pvda) op, maar er moet ergens een be-
gin met de aanpak van het probleem van
de verontreiniging worden gemaakt. Hij zag
in het geven van informatie aan het publiek
de voornaamste taak van de kontroleur.
Voorzitter NAWIJN beaamde dit en betreur-
de het dat de heer Flieringa een duidelijk
positieve aanpak van het milieubeheer in
de gemeente niet kon waarderen. De aan
te stellen funktionaris kan nuttig werk doen

bracht A h r » f f c « . m «?eDracnt. Acnterat kreeg men te horen dat
he' P™"*' «" Havenwerken was overge-
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Ziezo, beste mensen, dit was dan weer een
weekendje, waar je u tegen zegt, terwijl de
weerberichten leuterden over storingsfron-
ten, lage ruggen, buien hier en daar (meest-
al hier) en onstabiele opbouw van de lucht-
lagen. Nou ja, dan hoef je toch niet meer?
Ik heb er geen flauw idee van hoe de men-
sen in De Bilt, die ik toch echt wel hoog
acht, werken, maar hun voorspellingen van
de laatste weken kunnen niet bogen op on-
vervalste betrouwbaarheid.
Daar kunnen ze misschien niks aan doen,
want door al die maan-onderzoekingen
schijnt de toestand bij ons (op aarde) fi-
naal in de war te geraken.
Ik bedoel maar, als er zo'n Apollo-lucht-
schip ergens in het heelal rondzweeft en
de maan is net van 40 kilo glitterstenen
beroofd, dan móet je wel een reaktie in
het klimaat verwachten. Als dat dan ge-
beurt, hangen ze de huichelaar uit en zeg-
gen dat 'bepaalde klimatologische pmstan-
digheden niet van te voren te bezien wa-
ren. (Zo kan je altijd alle kanten op).
Laten we eens kijken: Zaterdag, een beetje
regen in de ochtend en later een stralende
dag met wat wind, maar veel zon. Het ge-
volg van de berichten was dat de mensen
eenvoudig niet van hun plaats te branden
waren, want het zou aan de kust niet zo
heel erg best zijn.
Zondag zou het warmer zijn, met iets on-
bestendigs in het weer-type. Sommige men-
sen leggen zo'n uitspraak ongeveer uit als
noodweer met volop kansen op onweer en
andere slechtigheden. Nou, in gemoede: het

weer was winderig, maar er was zo veel
zon, dat wij, aan het strand spraken van
'een lekkere dag met redelijk weer'. Het
was afgrijselijk stil, zonder eenzaamheid
trouwens, maar gunstig als op een dag in
meil
Ik moet u dan ook zeggen dat de politie-
post aan de Rotonde en de daar zitting hou-
dende kleuter (c.q. baby-) ppvangjuffrouw,
het niet zo heel erg moeilijk hadden. De
kotertjes bleven braaf bij hun ouders en
vermaakten zich in het zwin, dat door de
aanhoudende zeewind nu eens lekker werd
doorgespoeld! Verder was 't natuurlijk in
de tent drukker dan anders, want de men-
sen blijven met dit soort weer graag wat
beschut zitten.
Jans is onvermoeibaar en haar koffie schijnt
zo langzaam aan berucht te worden. Het
woord berucht mag ik eigenlijk niet gebrui-
ken, ik bedoel beroemd!
Bartje kwam vandaag (zondag) een beetje
wezenloos de tent binnen. Wij dachten dat
hij 'aangeschoten' was. En wat was nou wel
geval? Hij vertelde dat het 'reuzenrad' van
de kermis hem misselijk had gemaaktl Hij
had twee ritten (of vluchten) gemaakt en
dat was te veel voor hem. Ook hier deed
de koffie van Jans wat er van verwacht
werd!
Eigenlijk niet zo'n beste week, mensen. Het
weer blijft wisselvallig en als de gasten
bij hun ontbijt horen dat er 'kans op een
enkele bui' is, blijven ze weg. Dan denken
ze dat het de hele dag hoost van de re-
gen. En dat valt toch nog erg mee.
Mijnheer Momus schijnt toch gelijk te heb-
ben. Ik hoor nu van meer kanten dat de
duinen deze zomer veel groener zijn dan an-
dere jaren. Zelfs op het strand tussen Zuid
en Langevelderslag groeit St. Janskruid.
Ga er maar eens heen, naar onze prachtige
duinen. Tenslotte blijven we Zandvoorters
en die hebben zee, strand en duinen! (Wel
de rommel opruimen, want daar hebben ze
— zeker in het Waterleidingduin — een
hekel aan!)
Laatste bericht: het weer gaat zich herstel-
len. Kunnen we hebben voor het komende
weekeinde. STOELEMAN

zijn patiënt zijn.
Prof. Den Otter gebruikt hiervoor graag de
aanduiding orthotanatie, waarmee hij wil
aanduiden een vorm van medisch handelen
als gevolg van de door de arts scherp on-
derkende grens van zijn eigen relevantie ten
opzichte van de patiënt.
Hij ziet het staken van de reanimatie in de-
ze gevallen als een essentieel onderdeel
van een bewust en verantwoord medisch
handelen.

EVENEMENTEN
IN AUGUSTUS
Het door de kommissie zomerevenementen
'71 voor de laatste maand van het seizoen
samengestelde programma ziet er als volgt
uit:
ZATERDAG 7 AUGUSTUS, 10.00 uur: trai-

ning autoraces.
ZONDAG 8 AUGUSTUS, 13.00 uur: Interna-

tionale Formule V autoraces.
MAANDAG 9 AUGUSTUS, 20.00 uur:

Greatest show on earth (in Zandvoort).
Popfestival bij Lou van Burg, Stations-
plein m.m.v. Living Islands en Oscar Ben-
ton Blues Band. Organisatie: Radio Pee-
ters en Boud van Doorn.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS, 14.00-17.00
uur: Grote zandbouwfigurenwedstrijd op
het strand voor de Rotonde. Wedstrijd in
klassen: jeugd tot 12 jaar; jongeren tot
17 jaar; volwassenen van 18-80 jaar. Me-
dewerking Zandvoorts Nieuwsblad.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS, 20.00 uur:
Gymnastiekdemonstratie door Keurtur-
ners van het Kon. Ned. Gymnastiek Ver-
bond. De demonstratie wordt gehouden
in de Sporthal en is onder organisatie
van gymn.ver. 'Oefening Staalt Spieren'.

Tot 15 augustus: MOONROCK EXPRESS.
Grote rijdende tentoonstelling over de
ruimtevaart. Dagelijks van 10.00-22.00
uur bij het station van de Spoorwegen.
Kaarten a ƒ 1,50 en ƒ 2,50 bij de vvv en
aan de trein.

Tot 22 aug.: TENTOONSTELLING 'OUD
ZANDVOORT' in het Gemeenschapshuis.
Dagelijks van 10.00-12.00; 14.00-17.00;
20.00-22.00 uur. Zondag van 15.00-17.00
uur en 20.00-22.00 uur. Entree ƒ 1,—

ZATERDAG 14 AUGUSTUS, 9.00-11.00 uur:
Viswedstrijd voor de jeugd tot 15 jaar in
het Vijverpark aan de Vondellaan. In-
schrijven a 50 et. bij vvv-kantoor.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS. 19.00 uur:
Zomeravondvakantiefietstocht. Sportieve
tocht van ca. 35 km o.l.v. de heer Koper.
Gratis deelname, opgave bij vvv-kantoor.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS, 20.00 uur: Popu-
lair Zomeravondkonsert door de harmonie
van de NZH op het Raadhuisplein.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS, 19.30 uur:
Ballonoptocht voor de kinderen m.m.v.
drumband Zandvoortse Muziekkapel.
Start 19.30 uur op Gasthuisplein, opla-
ten van de ballonnen om ca. 20.00 uur
op Burg. van Fenemaplein. Kaartjes a
50 et bij de vvv verkrijgbaar. Ballonnen
afhalen v.a. 17.00 uur bij de oude brand-
weerkazerne aan de Kleine Krocht.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS: Internationale
6 uurs motorraces KNMV.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS. ± 10.00 uur:
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort'.

ZONDAG 22 AUGUSTUS, ± 10.00 uur:
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort1.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 14.00-22.00
uur: Grote kunst- en antiekmarkt met de-
monstratie van oude ambachten op het
Gasthuisplein.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 10.00 uur:
Training Zandvoort Trophy.

ZONDAG 29 AUGUSTUS, 13.00 uur: Inter-
nationale Trophy of the Dunes autoraces
NAV.

VASTE ATTRAKTIES:
Dagelijkse show in het Dolfirama; spanning
en sensatie bij botsautobaan en schiettent
aan de Zeestraat; een avondje uit bij Lou
van Burg; bulgaars genoegen in restaurant
'Queenie' met het Balkan Trio; ontspanning
in de Verkeerstuin - Midgetgolfbaan aan de
Vondellaan; schilderijen-ekspositie in de ga-
lerie Nico de Ries en Henk Antisen, Halte-
straat 62a; Zee-skischool Van Rhee, Noor-
derstrand; Grote zomergroepsekspositie tot
1 september in galerie Eylders, dagelijks
geopend van 19.00-22.00 uur.

Radio Peeters nv
heeft weer unieke aanbiedingen, b.v.
KTV's, portables, platen, recorders,
enz.

Lees onze advertentie over het jeugd-
festival op pagina 3. En tevens onze
annonce op pagina 2.



geen konsumptievergunning
voor waterskischool
Bij het verlenen van een vergunning aan de
eksploitant van de waterskischool Zand-
voort voor het plaatsen van een eenvoudig
bergingslokaal ter hoogte van de reddings-
post 'Piet Oud', hadden b en w uitdrukke-
lijk bepaald dat er In het geheel geen kon-
sumptics mochten worden verkocht. Mede
omdat het beleid in de afgelopen jaren erop
gericht is geweest het aantal konsumptle-
tenten niet uit te breiden, had het kollege
deze voorwaarde aan de plaatsing verbon-
bonden.

Tegen deze beschikking was de eksploi-
tant bij de gemeenteraad in verweer ge-
gaan en hij vroeg de raad toestemming ver-
strekking van konsumpties uitsluitend voor
zijn kursisten mogelijk te maken.
De heren VAN AS en KOK voelden er voor
deze kwestie door de kommissie voor het
midden- en kleinbedrijf te laten bestuderen.
Misschien was er een tussenoplossing mo-
gelijk.
Burgemeester NAWIJN las een brief voor
van de Strandpachtersvereniging, waarin de-
ze zich uitsprak tegen de verkoop van kon-
sumpties in het bergingslokaal van de wa-
terskischool. Men vreesde dat dit tenslotte
zou leiden tot de eksploitatie van een nieu-
we konsumptietent.
Ook het kollege was deze mening toege-
daan. Er zijn al optimale voorzieningen aan
het strand, zei de heer NAWIJN, en daar
moeten we niet mee doorgaan.
Wethouder KERKMAN verklaarde dat de
eksploitant wil proberen b en w er in te
laten lopen door te suggereren dat hij de
vergunning nodig heeft om de kursisten van
konsumpties te voorzien. Maar op het mo-
ment dat wij de vergunning verstrekken
wordt het een openbaar lokaal waar aan
iedere bezoeker konsumpties kunnen wor-
den verstrekt, aldus de wethouder.
Ook de heer FLIERINGA vond de wijze
waarop de eksploitant zijn belangen meent
te moeten behartigen niet honorabel. Wij
moeten hieraan niet beginnen. De raad
dacht er eveneens zo over en wees het ver-
zoekschrift van de beheerder van de water-
skischool af.
Bij het verzoek van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade een krediet van ƒ 36.500 be-

mensen
en

schikbaar te stellen voor de modernisering
van de reddingspost Ernst Brokmeier —
een verzoek dat prompt door de raad werd
ingewilligd — bracht de heer FLIERINGA
het ongeval met de 31-jarige drenkeling
Horst Weid ter sprake. Spreker bepleitte
in dit verband het inschakelen van de car-
diolancewagen van de GGD te Haarlem.
Voorzitter NAWIJN betwijfelde het of de
wagen wel in Zandvoort zou kunnen worden
gestationneerd, maar zou naar de mogelijk-
heid informeren.
Van de overige agendapunten noemen wij
nog het verzoek van de heer Max Cerni
een amusementspark te mogen stichten aan
de kop van de Van Lennepweg gedurende
de zomermaanden van '72. De pvda-fraktie
vreesde geluidshinder voor de omwonenden
en stemde tegen, maar de meerderheid van
de raad ging akkoord met het verzoek.
Na de gebruikelijke rondvraag, met in
hoofdzaak informatie over enkele verkeers-
technische probleempjes, sloot voorzitter
Nawijn tegen elf uur de vergadering.

zaken
rechts en links

Je kunt altijd twee kanten op. (Tenzij er
een driesprong is, maar laten we aannemen,
dat het een tweesprong is). Eén kant gaat
links, de andere rechts. Een gezond princi-
pe, dat niet in tegenspraak is met de -wét-
ten van de logika. Je kiest de weg van.j-de
minste weerstand of je gaat door 'dik en
dun'. En interpreteer je de feitelijke ge-
beurtenissen van alle dag, dan kan je je
positief of negatief opstellen.
Deze volzinnen demonstreren voldoende hoe
verdeeld de mensheid op deze aarde leeft,
werkt en denkt.
Als de één 'ja' zegt, de ander 'nee'. En
toch stellen zij er prijs op hun mening uit
hetzelfde motief te putten. De één met z'n
'ja' is intussen volslagen tegengesteld aan
z'n medemens, die 'nee' zegt.
Nog wat anders: De man, die uit principiële
overwegingen drank- en tabakgebruik af-
wijst, is een totaal andere figuur dan de
medemens, die zegt niet buiten alkohol en
nikotine te kunnen. En ze zijn nochtans in
staat samen te werken in een maatschap-
pij, die geformeerd wordt door groeperin-
gen, die krachtens hun instelling zowel
rechts als links willen!
Wat dan te denken van deze samenleving'
Wat te denken van de toekomst voor allen,
die hun route hebben uitgestippeld, die
hun weg hebben gekozen? Ja, sterker: wat
hebben de rechtsen te verwachten, omdat
er anderen links willen en wat hebben link-
sen te verwachten omdat anderen rechts
willen? En ze hebben allebei het gelijk aan
hun zijde: Zij, die moorden en oorlog ma-
ken om hun doel te bereiken en zij, die zo
volkomen weerloos zijn, dat ze de wereld
hun geopende handpalmen tonen en zeggen:
'hier sta ik, doe maar'. En ze streven bei-
den naar hetzelfde doel: vrede, vriendschap,
gerechtigheid onder de mensen. Precies,
hun doelstellingen zijn gelijk, maar de mid-
delen die zij er voor aanwenden, verschil-
len zoveel als dag en nacht. En door die
middelen ontstaan er twisten en verwijde-
ring.
Laten wij alstublieft leren links en rechts
als zeer betrekkelijke richtlijnen te beschou-
wen. MOMUS

open brief
Aan de Burgemeester van Zandvoort.

Geachte Heer Nawijn,
Refererende -aan mijn openbare brief d.d.
8 juni 1971 waarin de weigering van een
woonvergunning voor een bejaard echtpaar
onder Uw aandacht werd gebracht, ontving
ik op 20 juli 1971 een schrijven van de
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelij-
ke Ordening waarin hij mij schreef, dat U
deze vergunning ten onrechte had gewei-
gerd.
Nu'voor de zoveelste maal is gebleken, dat
U ten onrechte een woonvergunning heeft
geweigerd, wordt het tijd dat het algemene
onbehagen over het huisvestingsbeleid
wordt weggenomen.
Het uit het hoofd leren van wat verorde-
ningen en richtlijnen gaat U goed af, met
het juist interpreteren van deze bestaande
verordeningen en richtlijnen blijkt U de
grootste moeit te hebben.
Er heerst sterk de indruk, dat met betrek-
king tot de 'vrije sector' — dit zijn wonin-
gen waar men altijd vergunning voor krijgt
— maar wat wordt aangerommeld.
Als men te dienaangaande om informaties
vraagt, wordt vaag verwezen naar de noord
boulevard. Ook is het mogelijk gebleken, na
betaling van ƒ 2.500,— in de gemeentekas,
dat men een woning als zomerhuis mag ge-
bruiken. Het is bekend, dat daar waar nor-
men ontbreken willekeur heerst.
In een plaats als Rotterdam zijn schriftelijke
normen vastgesteld met betrekking tot de
'vrije sector' woningen, U bent als Burge-
meester belast met het huisvestingsbeleid,
U dient dan ook zorg te dragen voor een
behoorlijke normstelling welke schriftelijk
wordt vastgelegd.
Het woord maar vooral de daad is aan U.

Hoogachtend,
K. J. N. Kramer,
Kostverlorenstraat 113

VERDRINKINGSONGEVAL
In Zandvoort is dinsdagavond het stoffelijk
overschot van de 30-jarige Duitser Herbert
Kith uit Oberhausen uit zee gehaald. De
man was afgelopen zondag in Noordwijk
verdronken tijdens het zwemmen.

BURGERLIJKE STAND
30 juli 1971—5 augustus 1971

Geboren: Mary Catharine, d.v. W. J. Keur
en A. M. Keur.
Ondertrouwd: Johan Joachim Vahl en Ca-
tharina Elisabeth Gretha Herrewijn; Jan
Zwemmer en Alijda Cornelia Bluijs; Gerard
Jan Kol en Gerardina Maria Zwemmer.
Gehuwd: Peter Keiler en Cornelia Anna
Bos; Evert Jacobus Koper en Petronella Ku-
vener.
Geboren buiten de gemeente: Marco Victor,
z.v. H. Breeuwer en A. G. van Vessem;
Jeroen, z.v. H. W. M. Wardenier en E. J.
Voorn; Rogier Richard, z.v. R. E. Mulder
en M. Zwager; Gwendolijn, d.v. A. Furth
en S. J. Straeter; Diana Bianca, d.v. C. J.
Bruijnzeel en J. M. de Wit; Andreus Johan-
nes, z.v. H. Koper en G. Kamstra.
Overleden buiten de gemeente: Paulina Se-
raphina van Stee, oud 87 jaar, gehuwd ge-
weest met J. H. Caldenhoven.

VERENIGING VOOR HET
WELZIJN DER DIEREN
START LEDENWERFACTIE
Een dezer dagen starjt de Vereniging vóór i
het Welzijn der Dieren met een groot-
scheepse ledenwerfaktie. Het bestuur heeft i
zich per cirkulaire tots een aantal ingezete-
nen gewend en hun het doel van de vereni-
ging uiteengezet. Het is een goede gedach-
te geweest om voor het zwerfdier, dat bij
de dierenbescherming nu eenmaal centraal
staat, de financiële hulp in te roepen van
dierenbezitters. Van hen, die dagelijks met
een eigen huisdier omgaan, mag immers
ook genegenheid voor andere dieren, en dan
speciaal voor dieren in nood, verwacht wor-
den.
Helemaal los van de Vereniging voor het
Welzijn der Dieren bestaat het Kennemer
Dierentehuis aan de Keespmstraat. Toeval-
lig werd het dierentehuis in Zandvoort ge-
bouwd maar het had ook ergens anders in
Kennemerland kunnen staan. Hierin worden,
en de naam zegt het al, dieren uit geheel
Kennemerland opgenomen, dus ook die uit
Zandvoort. Moest vóór de bouw van het
Dierentehuis de Vereniging voor het Welzijn
der Dieren de zorg voor de zandvoortse
zwerfdieren op zich nemen, deze taak is
thans overgenomen door het Kennemer Die-
rentehuis. Dit betekent een enorme verlich-
ting voor het bestuur, maar iedereen zal
begrijpen dat de Vereniging voor het Wei-
zijn der Dieren financieel voor deze zwerf-
dieren verantwoordelijk is en jaarlijks wordt
door de ledenvergadering dan ook de groot-
te van de aan het Kennemer Dierentehuis
te verstrekken subsidie vastgesteld.
Teneinde deze bijzonder prettige regeling
met het Kennemer Dierentehuis te kunnen
bestendigen moet het ledental van de Ver-
eniging voor het Welzijn der Dieren wél
worden opgevoerd, vandaar deze aktie.
Het bestuur kan zich niet voorstellen dat
de kontributie (ƒ 7,50 per jaar waarvoor
men bovendien nog maandelijks het orgaan
van de landelijke vereniging ontvangt) een
bezwaar zal zijn. Mocht ook u besluiten lid
te worden, zoudt u zich dan willen opgeven
bij een der onderstaande bestuursleden:
mej. L. V. Boterhoven de Haan, Zandvoort-
selaan 52, tel. 5862; J. E. Keman (sekre-
taris), Postbus 5, telefoon 3210.
Het maandblad kunt u dan omgaand tege-
moet zien. Kr.M.

JA, ZONDAGMIDDAG GAAN WE KOFFIE DRINKEN BIJ

bat* 'De Bierwinckel'
IS WEER EENS WAT ANDERS, WEET U WEL! l! l

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

ZANDVOORT TE K O O P :

WOONHUIS
met souterrain, Oosterparkstr. 6 ka-
mers + 2 bergkmrs., keuken, 2 w.c.'s
kl. tuin. Leeg te aanvaarden. Vraag-
prijs: f 50.000.
Makelaar K. C. V.D. BROEK. Brede-
rodestraat 25, telefoon 2318.

WATERSTANDEN
H.W. L.W.

6 aug.
7aug.
8 aug.
9 aug.

10 aug.
11 aug.
12 aug.

H.W. L.W.

2.37
3.22
4.06
4.47
5.29
6.13
6.55

8.59
9.50

10.34
11.17
11.57
12.41
13.23

15.07
15.52
16.34
17.16
17.57
18.39
19.21

21.25
22.20
22.59
23.44
23.59
0.57
1.49

-ssss.aas
riierwriezers

KUGI™«-"

diepvriezers.
wasautomaten1,

televisies,
radio-meubelen

afspeel-apparatuur

lesroosters
gymnastiekverenigingen
Gymnastiekvereniging
'Sporting Club Zandvoort'
Aanvang 9 augustus a.s., gymnastiekzaal
aan de Prinssesweg.
Maandag:
Kleuters: 16.30-17.30 uur, 2 t.e.m. 4 jaar
Kleuters: 17.30-18.30 uur, 5 t.e.m. 6 jaar
Meisjes: 18.30-19.30 uur, 7 t.e.m. 11 jaar
Meisjes: 19.30-20.30 uur, 12 t.e.m. 18 jaar
Dames: 20.30-22.00 uur, 18 jaar en ouder

Dinsdag: gymnastiekzaal aan de Prinsesse-
weg.
Keurturnen: meisjes en dames, 16.30-18 uur
Woensdag: zaal Hanny Schatschool.
Keurturnen: 18-22 uur, meisjes en dames

Aanvang 2 september a.s. gymnastiekzaal
Wim Gertenbach, donderdag:
Jongens: 6 t.e.m. 12 jaar, 17.30-18.30 uur
Jazz-gymnastiek meisjes: 18.30-19.30 uur,

6 t.e.m. 11 jaar.
Jazz-gymnastiek meisjes: 19.30-20.30 uur,

12 t.e.m. 18 jaar.
Jazz-gymnastiek dames: 20.30-21.30 uur,

18 jaar en ouder.

Gymnastiekzaal Prinsesseweg, ook aanvang
2 september a.s. Vrijdag:
Jazz-gymnastiek dames: 20.00-21.00 uur,

18 jaar tot plm. 20 jaar.
Jazz-gymnastiek dames: 21.00-22.00 uur,

21 jaar enouder.

Zaterdag: Gymnastiekzaal aan de Prinsesse-
weg:
Ekstra training geselekteerd groepje van 10
uur tot 12 uur.

Sportvereniging O.S.S.
Nu op maandag 9 augustus a.s. de lagere
scholen weer gaan beginnen, start OSS
weer met haar lessen. Onder bevoegde lei-
ding zal men ook dit seizoen weer licha-
melijko opvoeding brengen voor iedereen,
van jong tot oud. De lessen zijn:
In de Wilhelminaschool:
Jongens 6 t.e.m. 11 jaar, 6.30-7.30 uur
Jongens 12 t.e.m. 15 jaar, 7.30-8.30 uur
Heren (alle leeftijden), 8.30-9.30 uur
Dinsdag:
Meisjes 7 t.e.m. 9 jaar, 6.30-7.30 uur
Meisjes 12 t.e.m. 17 jaar, 7.30-8.30 uur
Dames (z.g. blijf fit), 8.30-9.30 uur
Donderdag:
Kleuters (jongens en meisjes) 4 t.e.m. 6

jaar van 4.15-5.15 uur
Meisjes 7 t.e.m. 9 jaar, 5.15-6.15 uur
Meisjes 10 t.e.m. 11 jaar, 6.15-7.15 uur
Meisjes 10 t.e.m. 11 jaar, 7.15-8.15 uur
Dames van 8.15-9.15 uur

In de Hannie Schaftschool:
Donderdag:
Peuters (jongens en meisjes) onder 4 jaar,

van 3.30-4.30 uur

Vrijdag: ,.
Dames (huisvrouwen) van 9-10 uur
Keurtraining na selektie:

Woensdag (Wim Gertenbachschool; vrijdag
(Wilhelminaschool) en zondag (Prinsesse-
school).

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 -'Telefoon 2129

Makelaar OG.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 - Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts,

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 7 en zondag 8 augustus:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
7—13 augustus:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 8 augustus:
Zondag 1 augustus:

Kerk:
9 uur: Pfarrer Wilhelm Fleer, Bochum.
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat "
Zondag 8 augustus:

10.30 uur: ds. G. Kroes, ev. luth. te
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 8 augustus:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

JEHOVA'S GETUIGEN: ',
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort. ,

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Het Marine Hospitaal
Bloemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst.

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8'/2 uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van patientenafdelingen, terwijl ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties open zijn.

Het salaris bedraagt f 840,86 per maand, exclusief onregelmatigheidstoe-
slag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaartsvast pensioen). '

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Radio Peeters
BIEDT U:

KT V, 56 cm van2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. lichtnet|batt :
RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt.
RCA stereo recorder, 3 snelh
RCA stereo recorder, losse boxen
RCA portable radio
RCA portable radio met lamp
SONY portable radio FM|MG
SONY portable radio MG|KC
Arena tuner|verst. met luidspr
Erres cass. recorder plus lichtnetapp.
SONY recorder mono TC 108
SONY recorder mono 4 sporen . . . .
Aristona portable TV voor accu plus

van 385,- voor 248,-

van 458,—
van 898,-
van 998,-
van 95,—
van 110,-
.van 175,—
van 175,—
van 654,—
van 258,50
van 448,—
van 498,-
lichtnet
van 720,—

voor 398,-
voor 598,—
voor 698,--
voor 59,-
voor 68,—
voor 128,--
voor 99,—
voor 498,-
voor 198,--
voor 298,-
voor 348,-

voor 498,—

Klassieke LP's voor slechts 2,50

Radio Peeters n.v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort



TE KOOP:
Marisstraaf 13a, woonhuis met dubbele garage,
vraagprijs ƒ 87.500, naastgelegen werkplaats met
zolder en opslag, vraagprijs ƒ 55.000.
Haarlemmerstraat 66, woonhuis, 7 kamers, vraag-
prijs ƒ 84.500.
Vinkenstraat 22, zonnige hoekwoning met garage,
vraagprijs ƒ 92.500,
Haltestraat, mooi winkelpand met woning.
HAARLEM: Burg. Boreelstraat 7, tussenwoning,
7 kamers, c.v., tuin, vraagprijs ƒ 76.500.
TE HUUR in Zandvoort-noord: ± 40 m2 bedrijfs/
opslagruimte.
Makelaarskantoor G. A. C E N S E, Tel. 02507-
2614 of 020-228888.

Hout- en bôardhandel

.Centrum'
Jb. Slagveld
Koninginneweg 26a, tel.
2897; winkel: Brederode-
straat 1, tel. 2963.

GESLOTEN
wegens vakantie
tot 23 augustus.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

O P R O E P !

Meisje met lang donker-
blond haar en blauwe ogen,
Ik heb je zaterdagavond niet
meer gezien I
Kom je vanavond naar 'DE
BIERWINCKEL'? Leo.

Te koop aangeb.: gele ve-
lours overgord., 2 x 3 baans
lengte 2 mtr. Tolweg 29.

Te koop gevr.: belegglngs-
huls. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

In deze courant vanaf volgende week elke week
een cocktail- of longdrinkrecept van de barman
uit

'DB Bierwinckei'
DE BAR, DIE U BESLIST MOET ONTDEKKEN!

dat kunt U ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

POPFESTIVAL
"greatesf show on earth"

bij Lou van Burg, Stationsplein
9 AUGUSTUS, AANVANG 8 UUR, 5 PIEKIES ENTREE.

GEORGANISEERD DOOR:

RADIO PEETERS - Boud v. Doorn
OPTREDEN VAN:

Living Island
The Oscar Benton

BEues Band
M e d e s p o n s o r s zijn: ' ' •
BOEDHA BAR, Haltestraat - BOU BOU BEACH, Zeestraat
- GIRAUDI, Kerkstraat - RENE SHOPS, Haltestraat - Bloe-
menmagazijn v.d. MEY, Haltestraat - HALTE-40, Halte-
straat - APPLE, Haltestraat - ZANDVOORTSE COURANT,
Drukkerij Oudt, Achterweg l - ZANDVOORTS NIEUWS-
BLAD, Zeestraat - Parfumerie VAN DAM, Haltestraat -
Aannemersbedrijf TEN BROEKE, Haltestraat - Kapsalon
YVONNE, Haltestraat - Rijwielhandcl VERSTEEGE, Halte-
straat - Boekhandel WALK-INN, Haltestraat - OASE BAR,
Kosterstraat - Bloemenmagazijn ERICA, Grote Krocht.

KAARTEN VANAF NU VERKRIJGBAAR BIJ:

RADIO PEETERS N.V.
HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT - TELEFOON 3618

alleen bij RADIO PEETERS N.V.
BRONCO, van JIMI HENDRIX van 21,- voor 16,90
CRYOF LOVE van21,- voor 16,00
LED ZEPPELIN III van 21,- voor 16,90
JETHRO TULL, Aqualung van 21,-voor 16,90
BLOOD, SWEAT and TEARS 3 van 21,- voor 16,90
PROCOL HARUM, Broken Barricades van 21,- voor 16,90
EMERSON LAKE & PALMER I en II van 21,- voor 14,90
JUICY LUICY van 21,-voor 14,90
FAIRPOINT CONVENTION van21,-voor 14,90
COLOSEUM LIVE van 30,- voor 24,-
JANIS JOPLIN PEARL van 21,- voor 16,90
OTIS REDDING en JIMI HENDRIX van 21,- voor 15,90
STONES van 21,-voor 15,90

overleg
over
vervuiling
Begin september zal In Den Haag overleg
plaats hebben tussen deskundigen uit Fran-
krijk, Engeland, West-Duitsland, België en
Nederland over maatregelen die ten doel
hebben paal en perk te stellen aan het stor-
ten van afvalstoffen In de Noordzee.

Dit is meegedeeld door het ministerie van
buitenlandse zaken in Den Haag. Het be-
raad, dat voorlopig is vastgesteld op 2 en
3 september, is een uitvloeisel van infor-
meel overleg dat vorige week in Parijs tus-
sen de vijf landen heeft plaats gehad.
Bij het beraad in Nederland zal, zo wordt
verder in Den Haag vernomen, gewerkt wor-
den aan de opstelling van konventie waarbij
de lozing van afvalstoffen in de Noordzee
aan bepaalde beperkingen wordt gebonden.
Het resultaat van dit beraad zal waarschijn-
lijk worden bekeken tijdens overleg eind
september in Londen, waaraan naast de vijf
genoemde landen ook zal worden deelgeno-
men door de skandinavische staten.
De bedoeling is dat de deelnemers aan dit
laatste overleg de tekst van een ontwerp-
konventie zullen voorleggen op een konfe-
rentie, die van 19 tot 22 oktober wordt ge-
houden in Oslo.
Nederland is er bij het opstellen van de
konventie voorstander van dat een onder-
scheid wordt gemaakt tussen afvalstoffen
waarvan de storting in zee geheel verboden
moet worden en afvalstoffen, die onder be-
paalde voorwaarden in zee geloosd mogen
worden.

Ondertussen wordt de lozing van afvalstof-
fen vrijwel ongehinderd voortgezet.
Deze maand zal onder toezicht van de Euro-
pean Nuclear Energy Agency (ENEA) zorg-
vuldig verpakt vast radioaktief afval op gro-
te diepte (4000 meter) in de Atlantische
Oceaan worden geloosd. Deze operatie
volgt op soortgelijke lozingen in 1967 en
1969.
Voor de komende lozing zullen vier landen
— België, Nederland, Engeland en Zwitser-
land — afval leveren. De hoeveelheid (on-
geveer 4000 ton) en de totale aktiviteit
(ca. 14.000 curies) zijn kleiner dan bij de
vorige operaties. Bij een soortgelijke ope-
ratie in 1967 is 11.000 ton geloosd op een
diepte van vijf kilometer.
Onlangs is in Zeebrugge een goederentrein
aangekomen, bestaande uit 20 wagons met
radioaktief afval uit de vier eerder genoem-
de landen.

Al sinds een jaar storten schepen van de
Tanker Transport Services in opdracht van
de rotterdamse reinigingsdienst vaten met
gevaarlijk chemisch afval in de Atlantische
Oceaan. Eenmaal per maand komt zo een
stalen in beton gegoten vat met een inhoud
van tweehonderd liter op de bodem van de
oceaan terecht. Het bewuste afval is gro-
tendeels van laboratoria in het Rijnmondge-
bied afkomstig.

Tanker Transport Services NV — de reder
van de Stella Maris — stort de vaten afval
in de oceaan in een trog die op sommige
plaatsen zes kilometer diep is. Deze stort-
plaats is dezelfde waar de Stella Maris in
tweede instantie haar zeshonderd ton vinyl-
chloride-afval zou storten. Na druk van zes
landen werd deze operatie afgelast.
De gekozen dumpingplaats is dezelfde waar
amerikaanse kerncentrales hun in lood ver-
pakte radioaktieve afval storten. Zij is ge-
kozen, omdat hier vaak erupties plaatsheb-
ben, waardoor mogelijk is dat de stoffen
in de zeebodem verdwijnen.
De rotterdamse reinigingsdienst aksepteert
overigens geen hoeveelheden van meer dan
twintig kilo. Daarvoor verwijst zij gegadig-
den naar de kombinatie Nestorak-Vebaca-
Tanker Transport Service, die de stoffen
stort in 'n daartoe aangewezen leemgroeve
in West-Duitsland, laat verbranden in West-
Duitsland en/of dumpt in de Atlantische
Oceaan.
Nestorak-Vebeca-Tanker Transport Service
voert per jaar ongeveer tweeduizend ton
chemisch afval af naar de oceaan. Stoffen
die het miljeu schade kunnen doen, mogen
niet worden gedumpt. Daartoe behoren o.m.
de zware metalen, zoals kwik. koper en
lood, die niet afbreekbaar zijn en via vis-
sen weer in het menselijk lichaam zouden
kunnen terugkomen.
Tanker Transport Service hoopt volgend jaar
een verbrandingsoven voor chemisch afval
in gebruik te nemen. ,'We zijn al vrij ver
gevorderd met de benodigde vergunningen',
aldus de heer Van Tol, die niet wil zeggen
waar de oven zal komen. De verbrandings-
oven krijgt een kapasiteit van 6000 ton.
Genoeg om het chemisch afval in Neder-
land weg te kunnen krijgen, aldus de heer
Van Tol.
Een enquête van het bureau Milieuhygiëne
van VNO vorig jaar heeft uitgewezen dat de
nederlandse industrie jaarlijks 6000 ton
chemisch afval produceert. Daarvan kan 70
tot 75 procent verbrand worden. De rest
moet worden gedumpt, aldus de TTS-direk-
teur.
In 1973 komt in het Botlekgebied een gro-
te vuilverwerkingsinstallatie in bedrijf. Deze
installatie is groot genoeg om de 500 ton
aan chemisch afval (waarvan 70 tot 80 ton
gevaarlijke stoffen) die dagelijks door de
industrie in Rijnmond worden geproduceerd,
te verwerken.

bar 'De Bierwinckel'
Raadhuisplein

30 TREDEN HOOG ONTDEK 'M!

Gemeubil. flat ofl'woning te
h'uiïr gevr. voor airekt, 4
personen. Tel. 4192.

Weg. huw. tegenw. meisje,
hulp i.d. huish. gevr.
Modehuis S. Piller. Telefoon
02507-3397.

Te huur: ged. woonhuis,
beg. grond: 2 kmrs., keuk.,
toilet, nabij centr., ƒ 90,-
p.mnd. Br. ond. nr. 5601
bur. Zandv. Crt.
Jongeman zoekt per 16 aug.
of 1 sept. ruime kamer met
verwarm, (evt. m."00tbijt),
gebr. van keuken en douche
Br. ond. nr. 5501 bureau
Zandv. Crt.

Te koop: een echte goede
LANDROVER, eind 1967,
voor hoogste bieder boven
ƒ4700,-. Tel. 4321.

Te huur gevr.: garage, omg.
boulevard P. Loot/'Tölefoon
4427. 'in

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur: 3415.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

DR. J. REURINK
AFWEZIG van 6-29 aug. '71
Waarn.: dr. Ulrici en de
Heemsteedse doktoren.

Te koop: Ford Escort, aug.
'70, nwe. rad., banden plus
radio, ƒ 5000. Tel. 023 •
266022, na 18 uur: Burg.
Engelbertsstraat 16.

WIE HELPT ONS?
Wij missen 'Sophie', zwart
3-jarig poesje, iets kalend
op buikje, reagerend op ho-
ge fluittoon. Tel. 3217. Dr.
Gerkestraat 17.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95. .
PARIAN, Amsterdam, tel. ,
O 20 - 42 15 50. i

HUISJES TE HUUR in de
buitenplaats Wedderbergen, Te koop: FIAT 1300, 65,
voor ± 6 pers. c.v., koel- met slaapstoelen, sterke,
kast, douche en t.v. aanw. zuinige motor, pas alles na-
50% reduktie. Inlichtingen: gezien, prijs ƒ 975,-. Telef.
telefoon 2265. 2921. •

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet!
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S PIER IE U S, Koninginneweg 21.
Zandvoort. Telefoon 5012.

Autoshop Raayen
nep •

wij starten onze autoshop
in Zandvoort-Noord met vele artikelen. Wij. v'er-
kopen tegen aantrekkelijke prijzen.

als speciale aanbieding
geven wij op onze autoradio's, incl. luidspreker +
montage- en ontstoringspakket

30% korting
Zelfbediening

Autobedrijf RAAYEN
Vrij entree

b.v.i.o

Fiat-dealer

Telefoon 02507 - 5346
Kamerlingh Onnesstraat 15

ZANDVOORT Zuid

Avond college
De rector van het Erasmus College (Kennemer
Avondscholen Gemeenschap) maakt bekend, dat
er een laatste gelegenheid bestaat tot aanmelden
voor het studiejaar 1971-1972.

(3 jarige opleiding)MAVO
HAVO (3 jarige opleidng(
Atheneum (4 jarige opleiding)
Gymnasium (4 jarige opleiding)
van 16 t/m 20 augustus tussen 19.00 en 21.00
uur in het gebouw van het Lorentzlyceum, Sant-
poorterplein 28, HAARLEM.

Toelatingsvoorwaarden:
MAVO: Volledige lagere school. In 1971 de .leef-
tijd van 16 jaar bereiken.

HAVO-V.W.O.: In het bezit zijn van een Mulo-
of Mavo-4 diploma (of een daarmee te vergelij-
ken ontwikkelingsniveau) In 1971 de leeftijd van
18 jaar bereiken.

In alle afdelingen kan men volstaan met een keu-
zepakket van zes vakken. Er zijn drie lesavonden
per week.

Schoolgelden: volgens Rijksregeling. (Mavo ƒ 1 15
Havo-V.W.O. ƒ145 per jaar, waarvan ƒ25 te
voldoen bij de inschrijving.

Plaatsing in hogere studiejaren na overleg met
de schoolleiding. Tel. inlichtingen: tussen 13.30
en 17.00 uur 023-242087; tussen 19.00 en 22.00
uur 023 - 252358.

•Dft.HO-

HOOFDPIJN POEPERS
HELPEN

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.Q. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons opl

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM,
telefoon 023 - 31 5055

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

Knippen ) ditferse
Scheren . „
Plukken ) modellen
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.

Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij S H EL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
N!CO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

John, kom eens kijken in
'DE BIERWINCKEL'!
George zien we ook al re-
gelmatig.

STALLING voor caravans en
boten aangeb. te Zandvoort.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

Welke onderwijzer of onder-
wijzeres wil deze winter
mijn zoon, 3e klas, lagere
school, bijwerken met reke-
nen? Tel. 4312. De Ruyter-
straat 102.



albertheijn

GointreauIJs
met de bekende franse

sinaasappel-likeur bereidHET BESTE L A M S V LEE S
KOMT UIT

NIEUW ZEELAND
koelpak 1/2 liter

In de SuperMarts met een
gebakafdeling albert heijn

Mokkapunten

In de SuperMarts
met een drogisterij-afdeling

Wattenstaafjes zoete, wtte
Italiaanse wijn

Zuivere wattentips
voor make-up
of manicure

albertheijn albertheijn

Slasaus Afwasmiddel Sunsip
^GERobKre l̂̂ l̂S^J '̂-î 'i
!.>MmM '•:!.•;,••.-:.• .•-!':-.!-V«.Jv.,!-,'î ',̂  UUt-^ extra geconcentreerd^- voor

3 liter frisdrank
flesje 0.375 Itr.

GoMHairspray

BoudoirToiletzeep
albertheijn

AppeltaartZoute Pinda's
Koninginnesoepzak

500 g

it onze afdeling delicatessen
RAUWE•AKAUVVt •Boereaham

100 gram

kwaliteitsklasse'! - -

geprijsd naar gewicht

per stuk'van
' Lageprijzeneiland Albert Heijn:

in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
ArM/vinkel kunt overtuigen,
v

kwaliteitsklasse! - '• " , !

Prijzen gelden van donderdag 5 t/m woensdag 11 augustus.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
ah U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

ALLE VERZEKERINGEN • AUTO-FINANCIERING

Mevr. A. M. Folkors
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283 INSTALLATIE BURIAU

Centrale verwarming
Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.
ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4073
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ZANDYODRTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro(1918910
bank: nad. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij deNED, NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

haarlemse sleep-in boekte
drie dagen na opening
ruim honderd jeugdtoeristen
Woensdagnacht heeft de haarlemse sleep-
in de schuimrubbermatrassen gespreid voor
de jeugdtoeristen In de stad en naaste om-
geving. Dat gebeurde zonder enig ceremo-
nieel, eenvoudig door de deuren van het
jeugdhotel 'De Wijngaard' in de Lange
Wijngaardstraat open te draaien. Vanaf de
opening tot eind vorige week hebben ruim
honderd jeugdtoeristen van de slaapgele-
genheid gebruik gemaakt. Een veelbeloven-
de start, zeggen de organisatoren.

De staf van de haarlemse sleep-in bestaat
uit zes jonge mensen. Zij hebben met be-
hulp van'Release Haarlem, de liturgische
werkgroep van Heemstede en een groot
aantal vrijwilligers de voormalige koekfa-
briek aan de Lange Wijngaardstraat in een
jeugdhotel herschapen. De gemeente Haar-
lem gaf ƒ 16.000 subsidie voor de verbou-
wing en inrichting van de sleep-in.
Het hele opvangcentrum voor jeugdtoeris-
ten ligt gelijkvloers. Na het passeren van
de balie, betreedt men een enorme slaap-
ruimte, waar behalve 'echte' schuimrubber
matrassen lange stroken schuimrubber over
de grond zijn gelegd. Er was gerekend op
een kapasiteit van zo'n 60, 70 mensen,
maar volgens de staf kan er wel .het dub-
bele in. Verder is er een bagagehok, zie-
kenboeg en niet te vergeten de ruimte
waarin de mensen kutinen liggen die ge-
mengd willen slapen. Een gemeenschaps-
ruimte, met een bar (met vergunning, open
tot 2 uur 's nachts) biedt een gezellige in-
tieme sfeer. Er kan ook gegeten worden.
Achterin de zaal met de muurtekenigen die
Han de Bont maakte, en het sanitair. Twee
deuren met gestileerde man-vrouw-seks-
symbolen, leiden naar douches (twee voor
iedere ruimte), w.c.'s en wasbakken.
De Wijngaard blijft open tot begin septem-
ber en volgend jaar gaat het open als daar
weer behoefte aan, is. En dat kan al met
Pasen zijn. De sleep-in is open van
's avonds 8 tot 's morgens 12 en in de tus-
senliggende tijd kan het nodige opgeruimd
worden. In principe kunnen jonge toeristen
van buiten Haarlem en boven de 16 jaar er
niet meer dan drie nachten blijven.
Afgelopen vrijdag kreeg de ingebruikne-
ming van de Wijngaard toch nog een offi-
cieel tintje. Tussen 5 en 7 uur mochten de
haarlemse burgers een kijkje nemen in het
jeugdhotel. Vooral de buurtbewoners toon-
den grote belangstelling, maar ,ook Release
Haarlem, Electric Centre, de Jeugdherberg
en Logos Zandvoort, dat enkele maanden
geleden tevergeefs voor een jeugdhotel in
Zandvoort op de bres stond, tekenden in
het gastenboek.

TOT IN MAASTRICHT

Inmiddels heeft het verzet tegen een sleep-
in in Zandvoort, zoals dit zich manifesteer-
de in de zandvoortse gemeenteraad, zelfs
de inwoners van Maastricht bereikt. In de
brievenrubriek van het dagblad 'De nieuwe
Limburger' roept ene mevr. Deuling de
Maastrichtenaren op tot aktie tegen het
stichten van een jeugdhotel in hun dierbare
stad. Zij schrijft:
'Maastrichtenaren, Limburgers, houdt de
stad die u lief is, mooi en gezellig en duldt
géén Jongeren-,.hotel"! Dat 'hotel' is slechts
de vlag, die een bepaalde lading dekt. En
mag ik u raden, het voorbeeld van mevr.
Hugenholtz (vvd), die te Zandvoort tijdens
de zitting in de gemeenteraad krachtig pro-
testeerde tegen het voorstel van b en w om
een opvangcentrum te stichten voor jeugdi-
ae toeristen.
'Laat u die troep maar naar Amsterdam

MAROKKAAN
NA AANRIJDING , '
OVERLEDEN
De in Zandvoort woonachtige 40-jarige Ma-
rokkaan Addi Ait Larbi is zaterdagmorgen
omstreeks vier uur op de boulevard Bar-
naart aangereden en korte tijd later aan
zijn verwondingen overleden. Het slachtof-
fer liep volgens ooggetuigen slingerend over
de rijweg van de boulevard toen hij door
de auto werd overreden. Enkele uren tevp-
ren had de Marokkaan de sleutels van zijn
op het Badhuisplein geparkeerd staande
auto aan de politie moeten afgeven, nadat
was gebleken dat de man onder invloed van
alkohol verkeerde.

gaan. Het wordt er vast en zeker een ben-
de!' klonk haar stem. En mevrouw Hugen-
holtz hééft gelijk. Zij en de zandvoorters
weten maar al té goed, wat het zeggen
wil. de 'moderne' jeugd, die maar her en
der zwerft en meestal met weinig — of zon-
der geldmiddelen — vaak met hasj, ha-
kend naar verkeerde vrijheid, in hun midden
te hebben.
U bestrijdt het seksvuil en zoveel méér en
terecht. Wel nu, houdt uw stad schoon om
u zelf, om uw kinderen en om de goedwil-
lende toerist.
Protesteer tegen het vestigen van een Jon-
geren-,,hotel".
Dezelfde 'Nieuwe Limburger' denkt daar
blijkens een uitvoerig bericht wel even an-
ders over. In dat bericht wordt gezegd dat
de belangstelling voor het jongerenhotel aan
de Grote Looierstraat met de dag groeit en
dat zich heel duidelijk begint af te tekenen
dat er wel degelijk een grote behoefte be-
staat aan een jongerenhotel 'zoals dat nu
funktioneert'.
Volgens de Nieuwe Limburger is de staf
bijzonder enthousiast over de medewerking
van de diverse instanties (politie, buurtbe-
woners, enz.). Een van de buren: 'Toen ik
hoorde van het initiatief, was ik eerlijk ge-
zegd wel wat argwanend. Nu ik het de
eerste weken heb gadegeslagen ben ik eer-
lijk gezegd enthousiast. Het gaat er alle-
maal zo gezellig toe. En van enige over-
last is geen sprake. Ik daag iedereen uit,
die tegen dit jongerenhotel is, om me op
te bellen. Ik kom ze dan persoonlijk halen
met de wagen en neem ze mee naar het
jongerenhotel'.
De protesterende mevrouw zal haar abonne-
ment op de krant die dit afdrukte, wel op-
gezegd hebben.

(Ingezonden mededeling)

SPAARGIRO
met betaalcheques

•hutsspaarbarik

Kantoor Zandvoort
GROTE KROCHT 38

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-1 en
van 2-5 uur; vrijdagsavonds tot 7 uur.

VIER INBRAKEN
TIJDENS WEEKEIND
In de nacht van zaterdag op zondag zijn in
Zandvoort verscheidene inbraken gepleegd.
Bij ongewenst bezoek aan fotolitho Drom-
mei op het industrieterrein in Zandvoort-
nieuw-noord, werd kostbare fotoapparatuur
en geld ontvreemd. In de kantine van Zand-
voortmeeuwen aan de Vondellaan bleek
vooral drank het doelwit van de ongenode
gast(en). Uit een sigarenzaak aan de Von-
dellaan werd voor een waarde van ƒ 5000
aan rookartikelen gestolen. Tenslotte vond
een inbraak plaats in een strandpaviljoen
aan het noorderstrand. Van de omvang van
de buit is tot op heden niets bekend.

• EVENEMENTEN

IN AUGUSTUS

Het door de kommissie zomerevenementen
'71 voor de laatste maand van het seizoen
samengestelde programma ziet er als volgt

WOENSDAG 11 AUGUSTUS, 14.00-17.00
uur: Grote zandbouwfigurenwedstrijd op
het strand voor de Rotonde. Wedstrijd in
klassen: jeugd tot 12 jaar; jongeren tot
17 jaar; volwassenen van 18-80 jaar. Me-
dewerking Zandvoorts Nieuwsblad.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS, 20.00 uur:
Gymnastiekdemonstratie door Keurtur-
ners van het Kon. Ned. Gymnastiek Ver-
bond. De demonstratie wordt gehouden
in de Sporthal en is onder organisatie
van gymn.ver. 'Oefening Staalt Spieren'.

Tot 15 augustus: MOONROCK EXPRESS.
Grote rijdende tentoonstelling over de
ruimtevaart. Dagelijks van 10.00-22.00
uur bij het station van de Spoorwegen.
Kaarten a ƒ 1,50 en / 2,50 bij de vvv en
aan de trein.

Tot 22 aug.: TENTOONSTELLING 'OUD
ZANDVOORT' in het Gemeenschapshuis.

' Dagelijks van 10.00-12.00; 14.00-17.00;
20.00-22.00 uur. Zondag van 15.00-17.00
uur en 20.00-22.00 uur. Entree ƒ 1,—

ZATERDAG 14 AUGUSTUS, 9.00-11.00 uur:
Viswedstrijd voor de jeugd tot 15 jaar in
het Vijverpark aan de Vondellaan. In-
schrijven a 50 et. bij vvv-kantoor.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS, 19.00 uur:
Zomeravondvakantiefietstocht. Sportieve
tocht van ca. 35 km o.l.v. de heer Koper.
Gratis deelname, opgave bij vvv-kantoor.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS, 20.00 uur: Popu-
lair Zomeravondkonsert door de harmonie
van de NZH op het Raadhuisplein.

VASTE ATTRAKTIES:

Dagelijkse show in het Dolfirama; spanning
en sensatie bij botsautobaan en schiettent
aan de Zeestraat; een avondje uit bij Lou
van Burg; bulgaars genoegen in restaurant
'Queenie' met het Balkan Trio; ontspanning
in de Verkeerstuin - Midgetgolfbaan aan de
Vondellaan; schilderijen-ekspositie in de ga-
lerie Nico de Ries en Henk Antisen, Halte-
straat 62a; Zee-skischool Van Rhee, Noor-
derstrand; Grote zomergroepsekspositie tot
1 september in galerie Eylders, dagelijks
geopend van 19.00-22.00 uur.

kwik in water
afkomstig
van twee
bedrijven
De voornaamste bron van kwikverontreini-
ging in Nederland Is de chloorkali-industrie-
(Akzo met vestigingen in Hengelo, Delfzijl
en Botlek) en voorts Natronchemie in Roer-
mond.
Geschat wordt dat in 1970 deze bedrijven
17 tot 34 ton kwik bij de produktie van
chloor hebben verloren, waarbij men aan-
neemt dat de hoogste schatting de meest
realistische is.

Dit konkluderen dr. P. Hagel van het Rijks-
instituut voor Visserij Onderzoek in Umui-
den en dr. J. W. Cppius Peereboom, ver-
bonden aan de medische fakulteit in Am-
sterdam, uit een studie waarvan de resul-
taten in het Chemisch Weekblad zijn ge-
publiceerd.
Daarbij komen zij tot een grotere kwikbe-
lasting dan thans algemeen wordt aangeno-
men. Volgens hen transporteert de Rijn
jaarlijks 110 ton kwik, met afwijkingen naar
boven of beneden van 50 ton.
Grote verschillen bij de berekening van het
kwiktransport door de Rijn worden meestal
veroorzaakt doordat het meeste kwik via
het slib wordt' getransporteerd. Het kwik-
gehalte in de Rijn is daarom sterk afhan-
kelijk van de hoeveelheid slib. Onlangs
werd in Duitsland nog opgegeven dat 164
ton kwik per jaar door de Rijn wordt af-
gevoerd.
De twee onderzoekers hebben berekend dat
het kwikverbruik in Nederland in 1970 on-
geveer 110 ton is geweest. Ook dit vormt
een belasting voor het miljeu, 'aangezien
het merendeel van de gebruikte hoeveelhe-
den op den duur in het miljeu terecht komt'.
In Nederland verwacht de AKZO een stij-
ging in het gebruik van chloor van 10 tot
15 pet. per jaar. Gezien deze toeneming
dienen de kwikverliezen die optreden bij
het produktieproces volgens de twee onder-
zoekers sterk te worden verminderd. Zij
hebben berekend dat het kwikyerlies van
de nederlandse chlooralkali-bedrijven tussen
de 50 en 100 gram kwik per ton geprodu-
ceerd chloor bedraagt.
In het buitenland is al bewezen dat minder
ook. kan. Een nieuw bedrijf dat in 1969 in
Noord-Zweden (NCB in Kopmanholmen) in
gebruik is genomen, beperkte dit verlies tot
drie gram. Het wordt technisch mogelijk
geacht zelfs minder dan één gram per 1000
kg chloor te verliezen.
Intussen heeft het AKZO in een kommen-
taar op de diverse recent verschenen kwik-
rapporten doen weten dat een werkprogram-
ma in uitvoering is met het doel de kwik-
verliezen te beperken tot tien procent of
minder van de huidige waarde, dat komt
neer op twee ton per jaar.

ruimtevaarttentoonstelling nog één week in zandvoort
Een van de aardigste
attrakties deze zomer in
Zandvoort, de ekspositie
over ruimtevaart en -on-
derzoek, blijft nog vijf
dagen in Zandvoort. Tot
a.s. zondag hebben bad-
gasten en inwoners nog
de tijd de op de open
wagens van de 'Moon-
rock Express' gemon-
teerde Saturnus V raket,
de originele Gemini 10
capsule en een model
van een maanlander te
bezichtigen. In de wa-
gons van de rijdende ten-
toonstelling zijn verschei-
dene voorwerpen ten-
toongesteld die betrek-
king hebben op de ruim-
tevaart: maansteen, ruim-
tepaklcen van astronau-
ten, hitteschild, ruimte-
voedsel, etc. Via bandre-
corders krijgen de bezoe-
kers informatie over di-
verse ruimteprojekten en
de tot op heden bereikte
resultaten.

Foto: Rob Langereis



FAMILIEBERICHTEN

Geheel onverwacht is op 5 augustus
van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze lieve vader en grootvader

WILLEM VAN DUIJN
op de leeftijd van 65 jaar.

C. van Duijn-Koper
W. van Duijn
A. van Duijn-Hogendijk
E. van Duijn
M. van Duijn-Alberda
C. van Duijn

Haarlem: G. van Duijn
M. van Duijn-Lukkien
en kleinkinderen

Zandvoort, 10 augustus 1971
Tollensstraat 25

De crematie heeft heden plaatsgevon-
den.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad der gemeente bij besluit
van 4 augustus 1971, no. 7 op grond van
artikel 21 van vorengenoemde wet heeft
verklaard, dat voor het perceel sektie B nr.
7602 gelegen aan de Van Galenstraat, welk
perceel op de bij bedoeld besluit behoren-
de kaart met een rode omlijning is aange-
duid, een bestemmingsplan wordt voorbe-
reid.
Genoemd besluit ligt ter gemeentesekreta-
rie voor een ieder ter inzage.
Zandvoort, 6 augustus 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

•» maaltijd la Mn ko«kj«

SLANK
MET

Autorijschool
Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Lesprijs ƒ 12,50 per uur.

Van Lennepweg 20/2, tel. 4946

REKREADE EINDIGDE
MET GESLAAGD
OPENLUCHTFEEST
Ongeveer 300 kinderen hebben vrijdagmor-
gen deelgenomen aan het door Rekreade
georganiseerde ppenluchtfeest op het voor
deze gelegenheid parkeervrij gemaakte
Gasthuisplein. Dit festijn vormde de afslui-
ting van de Rekreade-aktiviteiten van de af-
gelopen vier weken t.b.v. de kinderen van
gasten en inwoners.
De slptmanifestatie in het dorpscentrum, be-
gunstigd door fraai zomerweer, bestond uit
een groot aantal attrakties. De jongens en
meisjes konden deelnemen aan een song-
festival, kleifiguren maken, patates frites en
pannekoeken bakken, etc., etc. Bij de uit-
voering kreeg het Rekreade-team assisten-
tie van met de kinderen meegekomen ou-
ders. Omstreeks half twee was het feest,
waaraan de jeugd veel plezier heeft beleefd,
afgelopen. Wegens de grote belangstelling
voor de door Rekreade georganiseerde at-
trakties zal het programma voor de zomer
van '72 waarschijnlijk twee weken langer
duren.

we gaat* et* week Uakd teg&i* aan
(Liefst bier 'uit' blik)

Drukkerij O u d t
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Ze treden weer aan. 15 augustus begint
het spul. Alsof er niets gebeurd is verle-
den jaar. Zeker, je moet maar lef hebben.
Ik heb 't niet over hardfietsers, vrienden,
want die treden, niet. Evenmin over de
speerwerpers of hordenlopers. Nee. als ik
zeg 'ze treden weer aan', dan bedoel ik
onze vaderlandse baltrappers, de voetbal-
Iers zogezegd.
Ik heb niet zo veel verstand van voetbal,
maar ik heb begrepen dat ongeveer 80%
van het sport-liefhebbend publiek geduren-
de de maanden augustus tot (ongeveer)
juli naar voetbalwedstrijden kijkt. Ik wilde
maar even zeggen, dat er hier 11 van de
12 maanden — als het er geen 12 zijn —
wordt gevoetbald. Zonder overdrijving mag
men dit een nationale sport noemen.
15 augustus: 39 betaalde klups, verderop
in september nog wat amateurs, zo'n dikke
driehonderd dacht ik. (Als ik mis ben, mag
u een ingezonden stuk plegen). En dan
gaan we er 'hard tegen aan', zoafs dat
heet.
Vanzelf, iedereen wil kampioen worden. De
sport viert hoogtij. Laten de sterksten naar
voren treden. Voelt u de nuance weer in
'treden'?
Goed, zondag a.s. staan ze tegenover el-
kaar, wit heet, geladen, beducht op winst.
(Want de rijke klups loven aantrekkelijke
premies uit als er twee punten in de wacht
worden gesleept).
Wat gaan we doen? Rottigheden met de
kniebanden en de schenen en de enkels van
de tegen-'voeters'? 't Zit er dik in: ze wil-
len allemaal kampioen worden en dus de
primeur behalen in hun afdeling.
Kan allemaal, maar als dat ten koste gaat
van gescheurde pezen, gebroken botten en
gekneusde ribben, dan wil ik even passen.

Ja, juist: de meute past dan niet, die gaat
gewoon door en die zegt: 'Oi, had mij ook
kunnen overkomen!'
En iedereen is er druk mee. Je moet eens
nagaan, wie er allemaal in touw komen voor
die voetballerij. Behalve de mensen zelf —
en daar reken ik pok de scheidsrechters en
de grensrechts bij — een legertje politie-
mannen, (+ evt. honden), doktoren, ver-
pleegsters, plastische chirurgen, rechters,
advokaten, kantoormensen (voor de toto),
lijntrekkers, vlaggen-neerzetters, kaartjes-
drukkers, kontroleurs, chocolade-, kauwgom-
en koekverkopers, sportjournalisten, radio-
en t.v.-kommentatoren en tenslotte de sup-
porters, oftewel het legioen.
Dan hebben we al een aardig groot percen-'
tage van de bevolking!
Ze zullen elkaar wel weer opjuinen tot er
'bloed aan de paal' komt, zoals dat heet.
Verslaggevers zullen vele maanden het
woord 'vernederen' gebruiken, Is mode ge-
worden. Als een klup met meer dan vier
doelpunten heeft gewonnen, dan heeft hij
de ander vernederd.
Aan prognoses waag ik me niet. Daar heb-
ben we een Kuiphof, een Koomen en een

• Reitsma voor. Wel zou ik willen voorspel-
len dat er verrassingen in de lucht hangen.
Er is zoveel gehandeld en geruild met spe-
Iers, dat er momenteel alls mogelijk is.
Klups die verleden jaar nog vernederd wer-
den, kunnen nu trachten anderen een loer
te draaien. "
Nog iets: Mocht u tijdens een wedstrijd aan-
leiding vinden een grens- of scheidsrechter
met een bierblik te gooien, zorgt u dan
wel dat het bier er niet meer in zit. Het
slachtoffer zal zeker blij zijn met bier 'uit'
blik. Het komt dan minder hard aan.

BARTJE

DE SCHELP
DR. C. A. GERKESTRAAT 20

*Autoboxen te huur
Huurprijs ƒ 44,— per maand.

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende
Goederen VERZICHT, Veursestraatweg 96, LEID-
SCHENDAM.
Tel. (tijdens kantooruren) 01761-3951, nadien
070-85.14.69.

Beiangri/kF
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R IEUS, Koninginneweg 21.
Zandvoort. Telefoon 5012.

Het Marine Hospitaal
Bloemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst.

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8Vz uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van patientenafdelingen, terwijl'ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties open zijn.

Het salaris bedraagt f 840,86 per maand, exclusief onregelmatigheidstoe-
slag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt opgenomen in het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaartsvast pensioen).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Voor het bezorgen van onze bestellingen vragen
wij een

medewerker van 18-21 jr.
met rijbewijs B-E. Interesse in de verkoop wordt
op prijs gesteld. Soll. na tel. afspraak:,

Zandvoortse wijnhandel
Haltestraat 50 - Zandvoort • Tel. 02507-2002

RESTAURANT - BAR - DANCING

„DE SCHELP"
ledere avond dansen van 8.00 tot 2.00 uur.
Muziekverzorging door bekende disk-jockey.
Beschaafde entertainment.
Restaurant geopend van 5.00 tot 10.00 uur.

„DE S C H E L P " - ZANDVOORT
Dr. C. A. Gerkestraat 20 - Telefoon 02507-4781

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of l x / 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 15 50.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12 st.)

Gossamer of Fetherlito

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Te koop: Bosch koelkast,
180ltr., ƒ75,-. Tel. 3917.

Te koop aangeb.: 2 t.v.'s
en nw. model wandelwagen.
Dr. Mezgerstraat 62/1.

Damesfiets te koop gevr.
Van Lennepweg 59/1.

Te koop: Ford Escort, aug.
'70, nwe. rad., banden plus
radio, ƒ 5000. Tel. 023 -
266022, na 18 uur: Burg.
Engelbertsstraat 16.

Gezocht: 4-kamerflat of wo-
ning te huur. Br. ond. nr.
5701 bur. Zandv. Crt.

Z.g.a.n. kompl. vouwwand,
265x265, ƒ400,-. Telef.
3763, Zandvoortselaan 113.

Aangeb.: gemeubil. zit-slp.-
kamer met vrije keuken, per
15-8 of 1-9. Tel. 3705 en/of
br. ond. nr. 5702 bureau
Zandv. Courant.

WAS-
VERZACHTER

die lekkere geurige met balletjes!

4BORDEN- lSfl/
BLIK van S® voor

MMIEBISKHIE
3

ONS GROTE
SUCCES:

ULTUDVERS!
ROLLEN

«KAN!
ter <4nr-
kennis Tl J1!
making B £11

BH

van de Malle
filialen

DIRK VAN DEN BROEK

voor
ir:;; TOPBprijs»

vooreenandermerkbetaaltUhetduhbelel

PDTATO CHIPS
<^>KWALITEITdusextrakrokant

vFAMILIEBAAL

«AÏENPÜREÏ
8geconcerteerd BLIKJES Ir

U kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuwen'
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20.-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
oostbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

planten worden de dupe
van onkruidbestrijding
met chemische middelen
Hei in de laatste jaren sterk toegenomen
gebruik van chemische onkruidbestrijdings-
mlddelen veroorzaakt een verontrustende
nivellering van de eens zo rijk geschakeer-
de plantengroei van slootkanten, bermen en
rivierdijken on de van deze vegetaties af-
hankelijke insektenwereld.

Aldus de heer P. Zonderwijk, hoofd van de
. afdeling onkruidbestrijding plantenziekte-
kundige dienst in Wageningen in een arti-
kei over de ongebreidelde toepassing van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in
het jongste nummer van het tijdschrift voor
rniljeubeheer 'Natuur en Landschap'. Aan
zijn opmerking koppelt hij de vraag of een
zo omvangrijke toepassing van herbiciden
voor het onderhoud van wegbermen en wa-
tergangen wel noodzakelijk en verantwoord
is.
Hoewel de heer Zonderwijk de voordelen
onderkent van oordeelkundig gebruik van
bestrijdingsmiddelen, wijst hij evenwel op
de grote gevaren die er voor het miljeu zijn
bij verkeerd of ongemotiveerd gebruik en
geeft daarvan enkele frappante voorbeelden.
Een rijke variatie van het miljeu maakt de
wetenschappelijke studie van bepaalde blo-
logische objekten mogelijk, waarvan de re-
sultaten in praktische zin duidelijk hun
vruchten afwerpen. De heer Zonderwijk
zegt:
'Stelt u zich een vegetatie van een onbe-
mest, slechts eenmaal per jaar gehooid zo-
genoemd blauw grasland voor. Dit — he-
laas zeer zeldzaam geworden — grasland-
type bevat in principe een bonte mengeling
van een groot aantal plantsoorten. De on-
derlinge konkurrentie die de planten in dit
miljeu op elkaar uitoefenen is voor prof.
dr. D. M. de Vries aanlejding geweest de-
ze blauwgraslanden, waarvan in ons land
rond de eeuwwisseling nog vele duizenden
ha voorhanden waren, nauwkeurig te onder-
zoeken. Dit studie-objekt heeft er mede toe
geleid, dat een grote kennis en inzicht zijn
verkregen, die hebben geresulteerd in een
moderne graslandkultuur, waarvan de boer
veel profijt heeft kunnen trekken.

Funktieverlies
Het grasland van thans met zijn hoge pro-
duktie per oppervlakte-éénheid en hoge voe-
dingswaarde als gevolg van ontwatering, be-
mesting en juist gebruik vindt voor een be-
langrijk gedeelte zijn bron in het schrale
land van voorheen, dat als wetenschappe-
lijk objekt heeft kunnen dienen om dit doel
te bereiken.
Geen wonder dan ook, dat bepaalde gras-
landen als natuurreservaat niet alleen door
partikuliere verenigingen, maar ook door de
staat zijn aangekocht', aldus de heer Zon-
derwijk.
'Dergelijke graslanden zouden als weten-
schappelijk objekt onmiddellijk hun funktie
verliezen wanneer men hierin groeistoffen
zo spuiten', aldus de heer Zonderwijk. Hij
wijst er op dat buiten het eigenlijke kul-
tuurland de verarming van dejlora nog veel
duidelijker is gebleken. Op het gebied van
onze wilde flora in haar totaliteit heeft prof.
dr. V. Westhoff er reeds in 1956 op gewe-
zen dat 33 percent toen zeer zeldzaam was
geworden en reeds ten dele verdwenen, hoe-
wel dit bepaald niet alleen aan het gebruik
van onkruidbestrijdingsmiddelen kon wor-
den toegeschreven. Inmiddels is de situa-
tie blijkens nieuwe gegevens nóg ongunsti-
ger geworden.
De heer Zonderwijk haalt ook het estheti-
sche aspekt aan. Thans woont tweederde
van de nederlandse bevolking in stedelijke
gebieden. Deze mensen zoeken hun ontspan-
ning in de natuur, waarbij er van moet wor-
den uitgegaan dat een zo groot mogelijke
biologische variatie de meeste rust geeft.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat van
alle kanten protesten worden gehoord, wan-
neer men het landschap door bespuitingen
met herbiciden een monotoon en vaak
troosteloos aanzien geeft.

Zindelijkheid
'Uiteraard kunnen ingrepen in de natuur-
lijke ontwikkeling van de vegetatie soms
noodzakelijk zijn, maar zij mogen niets te
maken hebben met de zindelijkheid van de
enkeling, die bijvoorbeeld een geregeld kort
geschoren grasberm langs een weg, die on-
der zijn beheer valt, nu eenmaal bij de
juiste uitoefening van plicht vindt behoren',
zegt de heer Zonderwijk.
Het door hem naar voren gebrachte weten-
schappelijke en esthetische aspekt recht-
vaardigde volgens hem voldoende dat een
verdere nivellering van de planten- en nn-
sektenwereld en van het hele oeko-systeem
moet worden voorkomen.
'Wanneer men rondreizend in Nederland
nauwkeurig om zich heen ziet, blijkt er een
groot verschil in persoonlijk inzicht te 'be-
staan onder degenen die verantwoordelijk
zijn voor het onderhoud en de aankleding
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van de weg. De één spuit naar hartelust
alle bloemen uit de grasbermen dood met
behulp van groeistoffen en de ander maait
de bermen met een frekwentie die kan op-
lopen tot zevenmaal per jaar, zodat een
bloemenrijke vegetatie haar kop eenvoudig
niet meer kan opsteken'.
De heer Zonderwijk merkt op dat de
bloeiende flora op tal van plaatsen zinloos
wordt vernietigd en dat nota bene tegen
hoge kosten, die de gemeenschap moet op-
brengen. Het onderhoud van de wegbermen
loopt op die manier in de miljoenen gul-
dens per jaar en leidt bovendien tot onte-
vredenheid bij de bevolking.
'In sommige provincies bestaat nog een zo-
genoemde distelverordening, die de ver-
plichte bestrijding van distels vóór de bloei
voorschrijft. Daardoor kwam men er eerder
toe om bij aanwezigheid van distels te
spuiten met groeistoffen. Gemiddeld geno-
men is de akkerdistel thans op een geves-
tigde grasmat een relatief weinig voorko-
mende plant langs onze wegen geworden,
zodat de noodzaak van verplichte bestrij-
ding vrijwel niet meer aanwezig is', aldus
de heer Zonderwijk.

Vlinders
'Behalve distels staan overigens vele wilde
planten bij niet terzakekundige praktici in
een kwade reuk omdat de gedachte be-
staat dat het zaad afkomstig van planten
uit de bermen zich op de akker of in het
grasland tot voor de boer schadelijke plan-
ten zou kunnen ontwikkelen. Dit is een be-
paald onjuiste gedachte. Sommigen blijken
er een hobby van te maken alle brandne-
tels te bestrijden. Maar wat velen niet we-
ten is dat op brandnetels de rupsen leven
van algemeen geliefde dagvlinders als ata-
lanta, dagpauwoog en kleine vos. De lar-
ven van deze vlinders kunnen op geen
enkele andere plantesoort groot worden.
Vernietiging van deze brandnetels die mis-
schien op zichzelf niet direkt tot de schoon-
ste planten uit onze flora behoren, kan dus
tevens leiden tot een sterke verarming van
de insektenfauna. Zo zouden er heel wat
specifieke plantensoorten uit wegbermen en
slootkanten zijn te noemen, waarop de lar-
ven van insekten verplicht moeten leven'.
In Nederland kan worden aangenomen dat
van de ca. 2,5 miljoen hektare kultuurgrond
zo'n 75.000 hektare door sloten en ande-
re watergangen in beslag wordt genomen.
Wanneer wij de gemiddelde breedte op
twee meter stellen dan hebben onze sloten
en andere watergangen een gezamenlijke
lengte van ca. 375.000 kilometer, wat over-
eenkomt met meer dan negenmaal de om-
trek van de aarde. Hoewel deze totale op-
pervlakte niet direkt voor geregeld onder-
houd in aanmerking zal behoeven te komen,
moet er toch rekening mee worden gehou-
den dat naar schatting jaarlijks wel 20 a
30.000 hektare van waterplanten of mod-
der moeten worden gereinigd. Zonder deze
maatregel zouden sloten en watergangen
dichtgroeien en zou de noodzakelijke wa-
terlozing, evenals het vervoer via het water
in sommige streken, onvoldoende kunnen
plaats hebben.
Maar de heer Zonderwijk vindt wel dat
men speciaal in die gebieden, waar het na-
tuurwetenschappelijk en maatschappelijk
zeer waardevolle en door de toerist begeer-
de streken betreft, toch waar enigszins
mogelijk de voorkeur dient te geven aan
mechanische boven chemische behandelin-
gen.
De heer Zonderwijk meent dat de tijd rijp
is dat degene die met de onkruidbestrij-
ding is belast en de natuurbeschermer el-
kaar beter zullen moeten gaan begrijpen.
Samen zal men tot een verantwoord beheer
moeten komen. Van de natuurbescherming
wordt daarbij inzicht in de realiteit ver-
wacht, van de praktijkman de bereidheid
een optimale variatie van het biologisch
miljeu na te streven.
Een belangrijk initiatief noemt hij het van
Noord- en Zuid-Holland dat zij beheerders
van wegen, dijken, enz. via cirkulaire erop
wijzen welke gevaren er aan chemische be-
strijdingsmiddelen kleven en vragen on-
kruidbestrijding zoveel mogelijk op mecha-
nische wijze uit te oefenen.
'Men is algemeen tot het inzicht gekomen
dat de toepassing van herbiciden voor het
onderhoud van wegbermen en watergangen
een omvang heeft aangenomen die tot ern-
stige bezinning moet leiden. Een verdere
verschraling van het biologisch miljeu moet
een halt worden toegeroepen', aldus de hr.
Zonderwijk.

BURGERLIJKE STAND
6—12 augustus 1971

Ondertrouwd: Robert Jan Nico Bastian en
Alie Jchanna Koskamp; Gerardus Antonius
Maria van Bakel en Helena Arnoldina Cas-
tien; Charles Albertus van der Moolen en
Cornelia Koopman.
Gehuwd: Nicolaas van Kampen en Carla
Maria Lefferts; Jacobus de Graaf en Sara
Jacobs.
Overleden buiten de gemeente: Jan Vos
van Marken, oud 47 jaar, gehuwd met P.
C. J. van Alphen; Christina Gerardina
Thannhauser, oud 84 jaar, gehuwd geweest
met E. W. Walop; Willem van Duijn, oud
65 jaar, gehuwd met C. Koper; Maria Eli-
sabeth Groh, oud 83 jaar, gehuwd geweast
met J. G. Schmidt; Gerrit Cornelis van
Blitterswijk, oud 87 jaar, gehuwd met A.
B. Smit.

veel belangstelling
™or popfestival

zeilsport
evenementen
De watersportvereniging 'Zandvoort' organi-
seert dit seizoen nog twee zeilwedstrijden
voor de kust van de badplaats. Wanneer
de weersomstandigheden het toelaten zul-
len de boten van de deelnemers(sters) op
zondag 29 augustus en pp zondag 12 sep-
tember het ruime sop kiezen voor een on-
derlinge krachtmeting. In de maand augus-
tus staan nog een drietal evenementen op
het programma van de watersporters. Een
viswedstrijd (15 augustus), catamaranra-
ces onder auspiciën van de Unicorn-Class-
Associatkm Dutch Fleet (21. en 22 aug.)
en kinderspelen (28, aug.).

DRENKELINGEN GERED
DOOR WATERSPORTERS
Leden van de watersportvereniging 'Zand-
voort' hebben zondagavond drie in moei-
lijkheden verkerende zwemmers uit zee ge-
haald. Na te zijn'gewaarschuwd door een
duitse vakantieganger snelden de water-
sporters de drenkelingen met een motor-
boot van de vereniging te hulp en slaagden
erin het drietal veilig naar het strand te
brengen.

WATERSTANDEN

13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.
18 aug.
19 aug.

H.W.
7.43
8.42
9.55

11.23
0.05
1.24
2.17

L.W.
14.11
15.10
16.23
17.51
6.33
7.52
8.45

H.W.
20.11
21.16
22.31

12'.54
13.58
14.45

L.W.
2.39
'3.01
4.59
5.20

19.21
20.25
21.11

Na de geslaagde beat-avonden in hotel
Keur en het verenigingsgebouw 'De Krocht'
waagde het duo Wim (Radio) Peeters en
Boud van Doorn maandagavond de sprong
naar een grote ruimte voor de presentatie
van popmuziek. Die sprong in de ruimte
van de voormalige bioskoop aan het Sta-
tionsplein — thans domicilie van de vooral
onder de oosterburen geliefde Lou van
Burg — is wat de opkomst betreft een
volledig sukses geworden.

De grote zaal van het pretpaleis van Lou
van Burg, waar anders de duitse gasten
zich plegen te vermaken, was vrijwel tot de
laatste stoel bezet door een jeugdig publiek

.dat kwam kijken en luisteren naar het door
de organisatoren aangekondigde optreden
van 'The Oscar Benton Blues Band' uit
Haarlem. De komst van de band naar Zand-
voort was mogelijk gemaakt door financié-
Ie bijdragen van een aantal in de badplaats
gevestigde horeca- en middenstandsbedrij-
ven.
Aan het optreden van de haarlemse groep
ging een 'warming-up' van de zandvoortse
groep 'Living Island', afgewisseld door het
draaien van platen van bekende pop- en
beatgroepen, vooraf. Voor 'Living Island'
was het een goede gelegenheid de nodige
ervaring op te doen met het spelen voor
een groot en kritisch Ingesteld pubiiek. Uit
de reakties van de jongeren in de zaal
bleek dat de groep van manager Boud van
Doorn op dit moment nog niet toe is aan
een optreden buiten de eigen kring. Het
enthousiasme van de musici komt wel over,
maar zij beschikken nog niet over een eigen
sound en voldoende ervaring.
Wat dit laatste betreft komt 'The Oscar
Benton Blues Band' niets te kort. Het op-
treden van de groep muntte uit door vak-
manschap en geraffineerde techniek. Het
gaat de groep, die er in is geslaagd in
korte tijd naam te maken in en buiten ons
land, allemaal gemakkelijk en moeiteloos
af.
De organisatoren — bijzonder tevreden
over de belangstelling voor de popavond

SLAPERS DOOR POLITIE
UIT WELGELEGEN GEZET
Woensdagnacht heeft de politie bij een in-
val in het voormalige hotel Welgelegen aan
de'Hogeweg twintig buitenlandse jeugdtoe-
risten — 19 Oostenrijkers en één Duitser
— aangehouden. De vakantiegangers bi-
vakkeerden al enige dagen in het gebouw.
De Oostenrijkers, die volgens de politie
over voldoende geld beschikten voor nacht-
logies, werden over de gemeentegrens ge-
leid. De duitse jongen, 15 jaar oud en
woonachtig in Schöningen, werd naar de
duitse grens gebracht en daar aan de pp-
litie van de oosterburen overgedragen. Drie
weken geleden was de jongen van huis wég-
gelopen.
Welgelegen kwam enkele maanden geleden
in het nieuws, toen Logos Zandvoort en
Release Haarlem het gemeentebestuur om
medewerking verzochten het gebouw als op-
vangcentrum voor jeugdtoeristen te mogen
inrichten. In een pré-advies aan de raads-
leden reageerden b en w afwijzend op het
vestigen van een jeugdhotel in Welgelegen
en het plan voor een sleep-in ging niet
door.

Jawel, het boek, waarin ik mijn wederwaar-
digheden schrijf, heet toevallig in onze
krant 'Zandvoorts Badboek', maar er is mo-
menteel niet zo vee! te vertellen over het
bad als zodanig. Als u begrijpt wat ik be-
doel. Nee, het weer werkt bepaald niet
mee. U kent mij als een doorgewinterde
optimist, maar wat ons nu overkomt, is niet
mooi meer. Over het geheel genomen is
het weer beslist niet uitgesproken slecht,
maar laten we eerlijk zijn: voor het strand
verwacht je toch wel wat anders! Ik maak
niemand een verwijt, versta mij goed, want
zelfs de jongens van De Bilt zien het >te-
genwoordig ook niet meer zo scherp. Ik
bedoel daar niks hatelijks meer, maar als
ze 's morgens beginnen te praten over een
stom storings-frontje bij de Azoren of een
depressie op de Oceaan, die nog mijlen
van ons af ligt, dan zijn de mensen, die
hier naar toe willen komen, direkt in pa-
niek. Een duidelijke zaak. Als je voor je
plezier naar zee wil, dan zoek je geen re-
genachtige dag uit, want dan ben je verze-
kerd van een geweldige sof.
Maar van de andere kant: Als je die kerels
uit De Bilt rotsvast gelooft, kom je nooit
meer naar Zandvoort. En dat is niet de
bedoeling. Ik zou u willen voorstellen ge-
woon af te gaan op uw eksterogen en uw
arm- of beenscheuten. Als die dingen te
bar zijn bijvoorbeeld op maandagmiddag;
moet u dinsdags niet naar het strand gaan,
want dan is de kans groot, dat u de hele
dag een vervelend gevoel in tenen en/of
armen en benen hebt.
Het afgelopen weekeinde ging het nog wel
een beetje. Niet druk, maar volgens markt-
berichten: levendige, handel, veel aanbod,
weinig vraagl Toch nog gezellige dagen. De
mensen waren blij met drie uren zon en
een zeewindje, waarvoor de hoezen over
de stoelen borg stonden.
Ik bedoel maar, dat een beetje wind geen

kwaad kan als je precies bruin wilt wor-
den! En dat lukt meestal wel in-dit zee-
klimaat!
Toen kwam de maandag met een akelig
grauwe aanzet. Het miezerde wat in de
ochtend en verder was de dag niet dende-
rend. (Is 'miezeren' een goed woord voor
mot-regenen').
Ik kreeg dinsdag twee bezoeken. Eerst
kwam mijnheer Momus (in de zeer vroege
morgen, een uurtje of tien) en die stak,
zoals gebruikelijk, een zeer enthousiast be-
toog af over de kwaliteit van de duinbe-

— zijn van plan eind september begin ok-
tober opnieuw een dergelijke avond te or-
ganiseren. Peeters wil daarvoor een beken-
de engelse (Man') of amerikaanse ('Sweet
Smoke') groep naar de badplaats halen.
Voor het optreden van een internationaal
bekende en gewaardeerde groep rekent hij
op belangstelling van jongeren builen Zand-
voort. Van Doorn wil zich ook in de nabije
toekomst op de jeugd van Zandvoort blij-
ven richten en denkt aan het organiseren
van meerdere beatavonden, waarvoor hij
groepen uit de direkte omgeving van de ge-
meente wil uitnodigen.
'Het overtuigend bewijs dat wij in Zand-
voort in een behoefte voorzien, is geleverd',
aldus Van Doorn. 'Wij vullen een luchtle-
ding op, want voorheen viel er op het ge-
bied van eigentijdse muziek voor de jeugd
in Zandvoort niets te beleven. Daar is nu
verandering in gekomen'.

'NOOIT DOOR ROOD'
AKTIE TEGEN
ROODLICHTNEGEERDERS
Veilig Verkeer Nederland gaat de komende
weken de strijd aanbinden tegen het hand
over hand toenemende euvel van door
rood licht rijden, waaraan steeds meer
automobilisten, bromfietsers en fietsers zich
— blijkens gehouden steekproeven —
schuldig maken.
'Nooit door rood!' is het onverbiddelijke
motto van de aktie, die medio augustus
begint en die zal worden gevolgd door ver-
scherpt politie-optreden in het gehele land.
Het opzettelijk negeren van verkeerslich-
ten, waardoor het leven van andere wég-
gebruikers — in het bijzonder oversteken-
de voetgangers als meest kwetsbare groep
— in gevaar wordt gebracht, is naar de
mening van VVN een misdadig vergrijp
waartegen voortdurend met krachtige
hand moet worden opgetreden. VVN pleit
daarom voor intensiever gebruik van rood-
licht-kamera's, die wisselend geplaatst op
allerlei kruispunten een preventieve werking
kunnen hebben; automobilisten, die er nu
een sport van maken door rood licht te
rijden 'kijken wel uit' als zij een flinke
kans lopen dat hun gedrag op deze wijze
wordt 'gadegeslagen'.
Welk een omvang het negeren van de ver-
keerslichten heeft gekregen, blijkt uit een
proef, die de gemeentepolitie van Den Haag
met wisselende roodlicht-kamera's heeft ge-
nomen; in een maand tijd werden ruim 400
overtredingen gekonstateerd.
Het tijdstip van de aktie 'nooit door rood!'
valt samen met het begin van het nieuwe
schooljaar; honderduizenden kinderen gaan
in deze maand voor het eerst naar school
en zullen op hun route veelvuldig gebruik
maken van door verkeerslichten beveiligde
oversteekplaatsen. VVN doet een klemmend
beroep op alle automobilisten hun snelheid
te matigen bij de nadering van zebra's met
voetgangerslichten, want door tijdig te
stoppen voor rood, kan men voorkomen dat
het zoveelste kind wordt gedood. Het zo-
veelste, want in 1969 kwamen 124 kinde-
ren van 5-14 jaar als voetganger om het
leven en werden 2.759 licht of zwaar ge-
wond.

groeiing. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem
zeer bewonder, want wat hij zo aan kilo-
metertjes achter z'n hakken heeft liggen in
de duinen, daar zou een vierdaagse tippe-
laar van Nijmegen trots op zijn! Kortom:
de man is voor mij een duin-gek. En dit
woord gek is bepaald niet denigrerend,
want in paardenkringen wordt een zeer
groot liefhebber van paarden een 'paarde-
gek' genoemd. En dan vinden ze dat een
ere-titel!
Hij (ik heb 't nog steeds over mijnheer
Momus) vertelde me, dat de bramen dit
jaar uitzonderlijk talrijk waren. Er waren
zelfs zoekers geweest, die ze het afgelopen
weekeinde hebben geplukt. Maar dat is wel
wat vroeg, volgens hem, ze komen pas tot
volle rijpheid zo tegen het einde van au-
gustus, begin september.
En 's middags kwam Bartje. Die heeft een
zwak voor de koffie van Jans. En — of-
schoon ik hem altijd een beetje op een af-
stand houd, omdat ik nooit precies weet
wat ik aan hem heb — was ik toch inge-
npmen met zijn komst, want ik zat me
eigenlijk een beetje te vervelen omdat het
echt niet druk was. Jans was al direkt hè-
lemaal in de wolken, dat zat er dik in. Bij
haar kan Bartje geen kwaad doen, want
ze vindt hem gewoon aardig. Dat begrijp
ik niet goed, omdat hij (Bartje) altijd wat
tegen de keer is, ik mag wel zeggen: wat
'dwarsliggerig' is. Vat u dat?! Als ik zeg:
'We krijgen slecht weer', dan heeft hij zo-
iets van: 'Ach man, je weet er geen snars
van, de zon schijnt toch nog?!'.
En als 't even later hoost van de regen,
zegt-ie: 'Had ik wel gedacht, goed voor de
bloemen en planten en de heesters!' Hij
kwam overigens in vrij-tijds-kostuum. Dat
wil zeggen: met ontbloot bovenlijf en dat
zette, naar ik heb gemerkt, kwaad bloed
bij enkele preutse gasten. Nou ja, gut, wat
moet ik? We leven toch in een demokra-
tische, ontblote maatschappij1? Had u er
wat van?
En toen kwam de regen, miezerig, drenze-
rig, gezapig. En een lekker onweertje er
boven op!
Opeens was 't over. Dag vogels, dag bloe-
men, dag kinderen. Alleen omdat ik van
de natuur houd.
En mooi dat de bramen er bij staan!!

STOELEMAN



FAMILIEBERICHTEN
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Op dinsdag 17 augustus a s. zijn

JAN DRAIJER
en

CORNELIA DRAIJERKONING
12'/2 jaar getrouwd.

Namens hun kinderen:
Truusje, Freddy en Jan Draijer

Zandvoort, Van Ostadestraat 9

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 16
augustus 1971 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter inzage
ligt een bouwplan voor het oprichten van
een woning op het terrein, kadastraal be-
kend gemeente Zandvoort, sektie B no.
7602, gelegen aan de Van Galenstraat.
Gedurende de termijn van terinzageligpiny
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen dit bouw-
plan indienen.

Zandvoort, 10 augustus |971
De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 16
augustus 1971 gedurende een maand ter
gemeentesekretarie voor een ieder ter in-
zage ligt een ontwerp tot aanvulling -van
de voorschriften behorende' bij het bestem-"
mingsplan (voorh. uitbreidingsplan) Noor-
derduinweg II, teneinde het mogelijk te ma-
ken de beganegrond-woningen te kunnen
vergroten met een verdieping.
Gedurende de termijn van terinzageligging
kan een ieder schriftelijk bij de gemeente-
raad bezwaren tegen het ontwerp indienen.

Zandvoort, 10 augustus 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Wethouder B. Rudenko (publieke werken,
grond- en woningbedrijf) is verhinderd vrij-
dag 20 augustus spreekuur te houden.

Klein en groot .. ~
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3-- Telefoorf:-2129

DOKTERS-, WIJKZUSTERS^-ÉN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN: ~~ ~~
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en. omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men -(uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER: " "'-"•"
Zaterdag 14 en zondag 15 augustus:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Van Lenriep-
weg 93rd, teef. 2720 -••:.

APOTHEEK:
13—19 augustus: • • •-••" -
ZEESTRAAT APOTHEEK, Zeestraat. :

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 15 augustus:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wilhelm Fleer, Bochum.
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

NED. PROTESTANTEN BOND. Brugstraat
Zondag 15 augustus:

10.30 uur: ds. G. J. Bierenga, rem. te
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 15 augustus:

10 uur: kandidaat E. v.d. Woude, Am-
sterdam.
19 uur: ds. A. Riddersma, Heemstede.

Kernverkondiging uit de liturgie van het
hoogfeest Maria ten hemelopneming: EEN
GROOT TEKEN AAN DE HEMEL.
H. AGATHAKERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 14 augustus:

19.30 uur: misviering.
20.30 uur: eucharistie in de duitse taal.
(Pfarrer W. Sternemann, Essen).

Zondag 15 augustus:
9.30 uur: eucharistie in de duitse taal.
11.30 uur: eucharistie met nederlan'dse
samenzang en kinderkoor.
19.30 uur: avondmis.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, Linnaeustraat
Zondag 15 augustus:

8 30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang en koor Liturgische Werkgroep.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

WAARSCHUWING TEGEN
NIET-BONAFIDE
STRAATHANDEL
Evenals voorgaande jaren zijn in deze sei-
zoenperiode verscheidene toeristen de dupe
geworden van de straatverkoop door niet-
bonafide handelaren van horloges en sier-
raden. De ogenschijnlijk goedkope en aan-
trekkelijke aanbiedingen blijken niet in ver-
houding te staan tot de daarvoor betaalde
prijs. Horloges en armbanden, die een
marktwaarde vertegenwoordigen van vijfen-
twintig en vijftien gulden, worden vér boven
deze prijzen aan de man of de vrouw ge-
bracht. De zandvoortse gemeentepolitie
doet daarom een dringend beroep op de
hotel- en pensionhouders alsmede parkeer-
wachters de toeristen tegen deze straathan-
del te waarschuwen en hen af te raden op
de aanbiedingen in te gaan.

JEUGDIGE TOERISTEN
AANGEHOUDEN
De recherche van 'de gemeentepolitie hield
dinsdagavond vijf jeugdige uit W.-Duits-
land afkomstige toeristen aan, die in het
bezit waren van 90 gram hasjish en 16
gram marihuana.

RAAD IN SEPTEMBER
De eerstvolgende openbare vergadering van
de zandvoortse gemeenteraad is vastge-
steld op dinsdag 21 september a.s.

EVENEMENTEN
IN AUGUSTUS
Het door de kommissie zomerevenemenlen
'71 voor de laatste maand van het seizoen
samengestelde programma ziet er als volgt
Tot 15 augustus: MOONROCK, EXPRESS.
. Grote rijdende tentoonstelling over de

ruimtevaart. Dagelijks van 10.00-22.00
uur bij het station van de Spoorwegen.
Kaarten a ƒ 1,50 en ƒ2,50 bij de vvv en
aan de trein.

Tot 22 aug.: TENTOONSTELLING 'OUD
ZANDVOORT,1 in het Gemeenschapshuis.
Dagelijks van 10.00-12.00; 14.00-17.00;
20.00-22.00 uur. Zondag van 15.00-17.00
uur en 20.00-22.00 uur. Entree / 1.—

ZATERDAG 14 AUGUSTUS, 9.00-11.00 uur:
Viswedstrijd voor de jeugd tot 15 jaar in
het Vijverpark aan de Vondellaan. In-
schrijven a 50 et. bij vvv-kantoor.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS, 19.00 uur:
Zomeravondvakantiefietstocht. Sportieve
tocht van ca. 35 km o.l.v. de heer Koper.
Gratis deelname, opgave bij vvv-kantoor.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS, 20.00 uur: Popu-
lair Zomeravondkonsert door de harmonie
van de NZH op het Raadhuisplein.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS, 19.30 uur:
Ballonoptocht voor de kinderen m.m.v.
drumband Zandvoortse Muziekkapel.
Start 19.30 uur op Gasthuisplein, opla-
ten van de ballonnen om ca. 20.00 uur
op Burg. van Fenemaplein. Kaartjes a
50 et bij de vvv verkrijgbaar. Ballonnen
afhalen v.a. 17.00 uur bij de oude brand-
weerkazerne aan de Kleine Krocht.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS: Internationale
6 uurs motorraces KNMV.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS, ± 10.00 uur-
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort'.

ZONDAG 22 AUGUSTUS, ± 10.00 uur:
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort1.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 14.00-22.00
uur: Grote kunst- en antiekmarkt met de-
monstratie van oude ambachten op het
Gasthuisplein.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 10.00 uur:
Training Zandvoort Trophy.

ZONDAG 29 AUGUSTUS, 13.00 uur: Inter-
nationale Trophy of the Dunes autoraces
NAV.

VASTE ATTRAKTIES:
Dagelijkse show in het Dolfirama; spanning
en sensatie bij botsautobaan en schiettent
aan de Zeestraat; een avondje uit bij Lou
van Burg; bulgaars genoegen in restaurant
'Queenie' met het Balkan Trio; ontspanning
in de Verkeerstuin - Midgetgolfbaan aan de
Vondellaan; schilderijen-ekspositie in de ga-
lerie Nico de Ries en Henk Antisen, Halte-
straat 62a; Zee-skischool Van Rhee, Noor-
derstrand; Grote zomergroepsekspositie tot
1 september in galerie Eylders, dagelijks
geopend van 19.00-22.00 uur.

nav-races op circuit

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Afgelopen zondag organiseerde de NAV na-
tionale autoraces met als voornaamste trek-
pleister de formule Vee 1300 wedstrijd.
De organisatoren hadden dan ook gere-
kend op een groot bezoekersaantal. Maar
dat viel bitter tegen. Aan het weer kon het
niet liggen, want dat was vrijwel ideaal
voor racewedstrijden te noemen. Niet te
warm en niet te koud. De uitslagen van de
wedstrijden luiden als volgt:

, «A. i
Formule Ford, 12 ronden, 50.316 km:
1. Ton Strous, Lotus 69, in 20.28.4=gem.
147.409 km per uur; 2. Henry Schouwink,
Lotus 61M; 3. Wim Verboom Jr., Wiver.
Snelste ronde voor Strous in 1.39.4=gem.
151.858 km per uur.

Tweede race, 15 ronden=62.900 km:
Toerwagens groep II, 1150-1300 cc: 1.
Toine Hezemans, Alfa Romeo 1300 GTA, in
26.11.7=gem. 144.034 km; 2. Bob van der
Sluis, Alfa Romeo GTA; 3. Wim Boshuis,
Alfa Romeo 1300 GTA. Snelste ronde voor
Hezemans in 1.43.1 = 146.409 km.

Toerwagens groep II, 1300-2000 cc:
1. Han Akersloot, Ford Escort RS 1600,
in 20.09.1=gem. 150.047 km; 2. Nico Chio-
takis, Alfa Romeo 1750 GTAM; 3. Ernst
Berg, Ford Escort RS 1600. Snelste ronde
Akersloot in 1.39.1 = 152.318 km.

Toerwagens groep II,. boven 2000 cc:
1. Jan van Straaten, Ford Mustang, in
25.45.4=126.953 km. Snelste ronde: Van
Straaten in 1.53.4=133.110 km.

Sportcars, prototypes, formule libre, 12
ronden=50.316 km. Tot 1300 cc:
1. Arthur Banting, Royale, 11 ronden in
19.50.0=gem. 139.508 km; 2. Henk Nieu-
wenhuis, Lotus 23. Snelste ronde: Nieuwen-
huis in 1.45.8=142.672 km.

Boven 1300 cc:
1. Theo Kinsbergen, Chevron B 8 in 19.42.8
=gem. 153.091 km; 2. Kees Kwinkelenberg,
BMW 5000 PT. Snelste ronde voor Kins-
bergen in 1.36.4=156.584 km.

Monoposto's:
1. Huub Vermeulen, Royale Super Vee in
19.24.3=gem. 155.616 km; 2. Freek Dudok
van Heel, Lotus 31. Snelste ronde Vermeu-
len in 1.35.0=gem. 158.892 km.

5e race, 10 ronden, 41.390 km. Toerwa-
gens groep l tot / 6.500:
1. Jim Vermeulen, Simca Rally, in 21.45.4=
115.668 km; 2. Loek Vermeulen, Simca Ral
ly. Snelste ronde Aloys Matthijsen, Simca
Rallen in 2.07.6=gem. 118.297 km.

Groep II, ƒ 6.500 tot ƒ 7.500:
1. Hans Ernst, NSU 1200 TT, in 21.19.3=
gem. 118,020 km; 2. Fred Frankenhout,
Mazda 1300. Snelste ronde Ric van Kern-
pen, NSU 1200 TT in 2.05.2="! 20.565 km.

Groep ƒ 7.500 tot ƒ 8.500:
1. Rien Frankenhout, Opel Kadett 1900, in
20.09.9=gem. 124.750 km; 2. Henk Post,
Opel Kadett 1900. Snelste ronde Franken-
hout in 1.59.3=gem. 126.527 km.

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

'4e wedstrijd, formule Vee-klasse, 24 ron-
den, 100 km: >,
1. Brian Henton (GB), Austro, 42,30.5=
gem. 142.001 km; 2. Tommy Brorsson

(Zwed.), Hansen MK; 3. Jelle Hingst
(Ned.), Kaimann MK Bell; 4. Ron Grant
(GB), Austro; 5, Michael Bleekemolen
(Ned.), Motul. Snelste ronde: Helmut
Töofel (Dld.), Karringer MK, in 1.43.3=
gem. 146.125 km.
Zesde wedstrijd, toerwagens, 15 ronden,
62,9 km. Tot 1000 cc:
1. Rob Dijkstra, Fiat Abarth in 27.34.9=
gem. 136.652 km; 2. J. van der Pol, Fiat
Abarth; 3. Huub Nijsten, NSU 1000 TTS.
Snelste ronde: Van der Pol in 1,48.5=gem.
139.122 km.
Van 1000-1150 cc:
1. Ed Swart, Fiat 128 in 28.04.4=gem.
134.414 km; 2. Piet Leeuwenburgh, Fiat
128; 3'. Hans Deen, DAF 55. Snelste ronde
voor Van Oorschot in 1.48.8=gem. 138.738
km per uur.

Drukkerij Oudt
w/h Gsrtenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

SCHILDERSBEDRIJF

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie ''
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4
(023)242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

ï
Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

ZANDBOÜWWEDSTRIJD, /

WEEK UITGESTELD
De zandbouwwedstrijd op het strand voor
de Rotonde op woensdag 11 augustus is
in verband met het slechte weer uitgesteld
tot woensdag 18 augustus 's middags van
2 tot 5 uur.
Er kan worden ingeschreven bij de vvv op
het Raadhuisplein elke dag van 9 tot 12
en van 2 tot 5 uur in de groepen tot 12
jaar, van 13 tot 18 en van 19 jaar en
ouder.
Voor elke groep worden prijzen in de vorm
van waardebonnen verstrekt.

AUTOFESTIVAL

OP RACEBAAN
De Autosportverenigino 'Sandevoerde' orga-
nibeerf. dinsdagavond 24 augustus a.s. in
samenwerking met de plaatselijke vvv een
zgn. autofestival op het circuit. Het pro-
gramma bevat een aantal behendigheids-
proeven, waarmee de deelnemers(sters)
hun rijvaardigheid kunnen bewijzen. Voor
deelname kan men zich wenden tot de bei-
de organisatoren van het evenement.

gezin en kriminee! gedrag
dit jaar thema
nationale reklasseringsaktië
De jaarlijkse Nationale Reklasseringsaktië
valt deze keer in de periode van 20 tot en
met 26 september. De aktie zal deze keer
in het teken staan van het thema: 'Gezin
en krimineel gedrag'.

In hoeverre kunnen gezinsomstandigheden
mede oorzaak zijn van krimineel gedrag
van één van de gezinsleden?
Deze vraag stellen is nog steeds voor vele
brave burgers overbodig, aldus een mede-
werker van het Nationaal Bureau voor Re-
klassering. Zij redeneren: iemand die steelt,
doodt of verkracht, hoort niet in onze sa-
menleving thuis. Hoe hij tot zijn daad is ge-
komen laat ons koud. Weg ermee'.
Naar hun mening loopt de rechter tegen-
woordig veel te veel aan de leiband van
de psychiater. 'Als het psychiatrisch rap-
port zegt dat de daad hen niet helemaal
of helemaal niet kan worden toegerekend,
worden ze vertroeteld in een psychiatrische
inrichting en veel te vroeg weer op de
maatschappij losgelaten'. Ja, levenslang
achter slot en grendel zou natuurlijk veel
eenvoudiger zijn.
Bepaalde mensen zouden de samenleving
dan geen schade meer kunnen berokkenen,
maar daarmee zou allerminst de waarborg
zijn geschapen dat er geen krimineel ge-
drag meer zou zijn.
Steeds meer onderzoekingen in binnen- en
buitenland tonen namelijk aan dat de oor-
zaken van krimineel gedrag nooit uitslui-
tend in het individu dienen te worden ge-
zocht maar dat opvoeding en -miljeu daar-
bij een bijzonder belangrijke rol spelen.
Voor bovengenoemde brave burgers is de
veelvoorkomende passage in een psychia-
trisch rapport: 'affektieve verwaarlozing in
de kinderjaren' (als kind niet genoeg liefde
gekregen), langzamerhand een lachertje.
Maar niemand minder dan Freud was er-
van overtuigd dat de misdaad stamt uit
ons diepere gevoelsleven, en dat onze per-
soonlijkheid is gevormd door onze vroegere
ervaringen in het gezin.
De engelse socioloog Howard Jones schrijft
in zijn boek: 'Misdaad in een veranderende
samenleving': Het jonge kind is als een
ionq dier dat de slaaf is van krachtige bio-
logische behoeften. Het tracht ten koste
van alles deze instinkten te bevredigen en
houdt in dit stadium weinig rekening met
de behoeften of wensen van iemand anders.
Een dergelijk gedrag verwachten wij van
jonge kinderen maar als iemand volwassen
wordt zonder zijn eisen te matigen en zijn
egoïstische houding te herzien, zal hij een
bijzonder a-sociaal en mogelijk zeer gevaar-
lijk mens worden. Wat bij het kind normaal
is, kan abnormaal en misdadig zijn in de
volwassene.

Daarom hangt alles af van de wijze waar-
op het kind in het gezin aan de samenle- '
ving wordt aangepast. - i
August Aichhorn, de Oostenrijkse pionier op
het gebied van de behandeling van jeugdi-
ge delinkwenten, betoogde dat kinderen -
slechts-in ruil voor liefde afzagen van hun
instinktievè -eisen. Wanneer zij liefde ónt-
vingen zonder dat daar enige eis' om hun
primitieve wensen te laten varen, mee ge-
paard ging, of wanneer zij helemaal geen
liefde ontvingen,v bleven zij hun hele leven
dezelfde door hun instinkten • beheerste
mensen.

VN-VLAG
VAN WERELDWINKEL
VERDWENEN
Onbekenden hebben woensdagavond de
vlag van de Ver. Naties uit de tuin van
de wereldwinkel aan de Kostverlorenstraat
meegenomen. Afgezien van het gemis van
de vlag betekent het een flinke schadepost
voor de winkel, die zich ten doel stelt de
aandacht van het publiek te vestigen op
de landbouw- en voedselprpblemen in de
ontwikkelingslanden. De leiding van de we-
reldwinkel doet een dringend beroep op de-
genen die de vlag hebben meegenomen de-
ze terug te bezorgen. Het^adres is Kost-
verlorenstraat 34.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 15 augustus:

Zandv.m. komb.—DEC 1 - - 18 ul-
Zandv.m. komb.—DEC 2 - 18 u.

Programma zondag 15 augustus:
Toernooi voor A- en B-junioren om de
Engel Loos Trofee 9.30 u.

UVS 1—Zandv.m. 1 14.30 u.
UVS 2-Zandv.m. 2 14.30 u.

Programma woensdag 18 augustus:
Zandv.m. komb.—Bl.daal 1 18.15 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 14 augustus:
B-junioren:
Jan van Gemerdentoernooi pp het Sport-
park Schoonenberg te Umuiden. Aanvang
9.30 uur.
Programma zondag 15 augustus:

TZB 1—Bloemendaal 1 14.30 u.
TZB 2—Bloemendaal 2 12 u.

A-junioren:
Andijk 1-TZB 1 12 u.

.Woensdag 18 augustus:
A-junioren:

TZB 2-ODIV 2 18.45 u.

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

'• maaltijd In Mit ko«k)c

SLANK
MET

Radio Peeters
BIEDT U:

BCTV,56cm van2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. lichtnet|batt van 385,— voor 248,—
RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt. van 458,— voor 398,—
RCA stereo recorder, 3 snelh van 898,— voor 598,—
RCA stereo recorder, losse boxen van 998,— voor 698,—
RCA portable radio van 95,— voor 59,—
RCA portable radio met lamp van 110,— voor 68,—
SONY portable radio FM|MG van 175,-voor 128,-
SONY portable radio MG|KC van 175,-voor 99,-
Arena tuner|verst. met luidspr van 654,— voor 498,—
Erres cass. recorder plus lichtnctapp. van 258,50 voor 198,—
SONY recorder mono TC 108 van 448,-voor 298,-
SONY recorder mono 4 sporen .... van 498,— voor 348,—
Aristona portable TV voor accu plus lichtnet

van 720,- voor 498,-

Klassieke LP's voor slechts 2,50

Radio Peeters n. v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltcstraat 56, tel. 3618 - Zandvoort



• l ••!
zet motor af
bij langer wachten

BRONCO, van JIMI HENDRIX van 21,- voor 16,90
CRW OF LOVE van 21,- voor 16,90
LED ZEPPELIN III van 21,- voor 16,90
JETHRO TULL, Aqualung van 21,- voor 16,90
BLOOD, SWEAT and TEARS 3 van 21,- voor 16,90
PROCOL HARUM, Broken Barricades van 21,- voor 16,90
EMERSON LAKE & PALMER I en II van 21,- voor 14,90
JUICY LUICY van 21,-voor 14,90
FAIRPOINT CONVENTION van 21,- voor 14.90
COLOSEUM LIVE van 30,- voor 24,-
JANIS JOPLIN PEARL van 21,-voor 16,90
OTIS REDDING en JIMI HENDRIX van 21,-voor 15,90
STONES van21,-voor 15,90

alleen bij Radio PEETERS N.V.
HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT - TELEFOON 3618

In de strijd tegen de luchtverontreiniging,
voorzover deze door het gemotoriseerd ver-
keer wordt veroorzaakt, heeft de ANWB
vorig jaar twee konkrete initiatieven geno-
men.

De kontrole op de uitlaatgassen op kool-
monoxyde en het bijstellen van de karbu-
rateur werden In de uitgebreide technokeu-
ringen opgenomen. En daarnaast werd op
grote schaal een voorlichtingsbrochure ver-
spreid met autotechnische en rijtechnische
raadgevingen ter beperking van de lucht-
verontreiniging. Daarin stond onder meer:
zet de motor af bij langer wachten voor
een brug, spoorwegovergang, verkeers-
stremming, etc.
De laatste tijd komt men bij bruggen en
spoorwegovergangen wel borden tegen
waarop medeburgers uit eigen initiatief tot
automobilisten het verzoek richten tijdens
het wachten voor geopende bruggen of ge-
sloten spoorwegovergangen hun motor af
te zetten. Soms dragen deze borden een
'ludiek' karakter en dan kan de uitwerking

tweeërlei zijn: voor of tegen. Maar de vraag
is — heeft het verzoek zin of niet?
Verschillende gemeentebesturen hebben de
ANWB om advies gevraagd. Op verzoek
van de bond heeft het Instituut voor Wég-
transportmiddelen TNO een onderzoek in-
gesteld.
Automobilisten en bromfietsen wordt aan-
geraden de motor af te zetten in alle ge-
vallen waarin kan worden aangenomen dat
het wachten langer dan één minuut zal du-
ren. Dat is meestal bij geopende bruggen
en bij spoorbomen die met de hand wor-
den bediend. Niet bij verkeerslichten en
evenmin bij spoorwegovergangen met
ahob's.
Het TNO-onderzoek wijst uit dat zowel
door koolmonoxyde als stikstof-oxyden de
vervuiling bij een uitgeschakelde motor
aanmerkelijk geringer is dan bij een sta-
tionair draaiende motor. Doordat de kool-
waterstoffen ook bij afgezette motor blij-
ven verdampen is de luchtverontreiniging
ter plaatse iets hoger. Voor lood is de emis-
sie — en daarmede de luchtverontreiniging
— bij afgezette motor groter indien de

wachttijd korter is dan twee minuten en
kleiner als de wachttijd langer is dan twee
minuten. TNO stelt dat in deze situatie het
koolmonoxyde de ernstigste faktor is en
komt daarom tot het advies:
bij langer dan één minuut wachten: motor
afzetten.
Het afzetten van de motor is speciaal van
belang op plaatsen waar ook fietsers,
bromfietsers (eveneens met afgezette mo-
tor...) en voetgangers staan te wachten
naast de stilstaande auto's. En hetzelfde
geldt natuurlijk voor anderen die zich be-
roepshalve bij de bruggen enspoorwegover-
gangen bevinden: brugwachters, eventueel
de politie die het verkeer regelt, soms
wegwerkers, enz.
Het kleine nuttige bromfietsmotortje blaast
overigens ook zijn partij niet onaanzienlijk
mee: drie stationair draaiende bromfietsmo-
toren komen dicht bij de verontreiniging
door één auto. Het TNO raadt aan op de
borden óók het verzoek aan de bromfiet-
sers kenbaar te maken.
Slecht startende motoren zouden tot ver-
keersopstoppingen kunnen leiden. Maar het
TNO acht dit nadeel vrij gering van om-
vanô zolang het bord een adviserend ka-
rakter heeft. Wie startmoeilijkheden vreest
zal de motor niet afzetten. Maar hij kan
natuurlijk wel eens naar dat startprobleem
laten kijken. Want het is niet alleen lastig,
maar in dit geval ook sterk luchtverontrei-
nigend.

Dit jaap met VAKANTIE

1O dagen naar
Oostenrijk en Italië

Vertrek 5 september. Geheel verzorgd. Standplaats: IMST.

Neemt hieraan deel en uw vakantie is een sukses. Spoedige aanmelding
gewenst.

Reisbureau KERK NI A N
GROTE KROCHT 18 - TELEF.OON 2560

Aangeb.: jonge rode kater,
± '/2 jr., gratis af te halen.
Celsiusstraat 144.

Gevr.: enige flinke bezor-
gers voor een ochtendwijk
Kruisstraat 14, tel. 3218.

Met spoed gevr.: prettig
kosthuis voor besch. jonge-
man C19 jr.). Br. met prijs-
opg. aan 'salon Aukema',
Louis Davidsstr. 11, Zandv.

Autoshop Raayen
wij starten onze autoshop

in Zandvoort-Noord met vele artikelen. Wij ver-
kopen tegen aantrekkelijke prijzen.

als speciale aanbieding
geven wij op onze autoradio's, incl. luidspreker +
montage- en ontstoringspakket

30% korting
Zelfbediening Vrij entree

Autobedrijf RAAYEN »,*J.V.I.O.

Fiat-dealer

Telefoon 02507 • 5346
Kamerlingh Onnesstraat 15

ZANDVOORT Zuid

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206. _

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
ƒ 595.-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Groepsleidster zoekt kamer
Tel. te bereiken: 2095, dr.
Plantinghuis.

Te koop: ca. 90 aanhang-
wagens en boot-trailers, fa-
brieksnieuw en gebruikt van
300 kg tot 2 ton. Telefoon
02200-30761.

WIE wil ruilen met mijn wo-
ning in A'dam, 4 kamers op
3e étage, huur ƒ40,-. Ge-
vraagd: kl. huisje voor 2
pers. in Zandv. Br. ond. nr.
5901 bur. Zandv. Crt.

Echtp. zoekt voor de winter-
maanden (sept./okt. t/m
april/mei) zomerhuisje of
zomerflat te huur. Beekman
Gr. Houtstr. 122, Haarlem.
Tel. 023-312759.

Te huur aangeb. voor perm.:
gr. en kl. kamer met gebr.
douche en toilet, 2 min. v.
zee. Tel. 3325.

Gevr.: huish. hulp voor één
ocht. p.w. Leeuwerikenstr.
12, flat 8, tel. 3862. W1

Te koop aangeb.: kleuter-
ledikantje; autostoeltje, ba-
by-bad, box, enz. Telefoon
5652.

Te koop: bankstel. Telefoon
2116. J. J. Heesemans, W.
Draijerstraat 21.

Stapelbed te koop, z.g.a.n.
Trompstraat 5, flat 4. Tel.
3841.

Welke onderwijzer of onder-
wijzeres wil deze winter
mijn zoon, lagere school,
bijwerken met Ned. taal?
Br. ond. nr. 5801 bureau
Zandv. Courant.

PI * UI/SLANK

me
Gevr.: werkster, 1 of 2 ocht. Echtp. 64 jaar, zoekt voor
p.w., ƒ 5,- p.u. Mevr. van perm.: kamers met keuken,
Oostrum, Kostverlorenstr. gestoff. of gem. per 1 sept.
127, tel. 3647. of eerder. Tel. 4981.

Verpleegster of goede hulp -re koop. porcj Cortina b j
gevr. (bij gestoorde vrouw) 1964 T-t-^ goecj ƒ 400-
niet lastig. Goed loon. Westerparkstraat 3.
Cond. n.o.e.t.k. Tel. 5051,
(na 7 uur). ________^_^_«

de maaltijd in één koekje.

Te koop: Sparta Matic '69,
Geyser, kraan of gashaard met voorvering en verzeke-
defekt? Bel. 023-371835, ring, / 150,-. Tel. 5936 of
en wij helpen direkt. Const. Huygensstraat 11.

Schilders-
bedrijf

U.C. ï,
Telefoon 2638.

Adverteert in deze krant

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort - Telefoon 2663

Gun uw kinderen de zo broodnodige beweging in
de frisse lucht.

De Zandvoortse Hockey Club
ontvangt hen graag als lid, zowel jongens als
meisjes, vanaf ongeveer 10 jaar. Inlichtingen:
A. Balledux, Haltestraat 27, Zandvoort, tel. 2596;
M. van den Bergen, Fahrenheitstraat 38, Zand-
voort, tel. 4511.

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

HONDEN
Knippen diverse )
Scheren , .. ,
Plukken "«dellen \
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.
Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7. tel. 4999
Garage aangeb., direkt te
aanv.~ Beatrixplantsoen.
ƒ 45,- p.mnd. Te bevr. Bea-
trixplantsoen 3a of telef.
5808. _
Te koop: Marijnen Koelkast
inh. 450 Itr., z.g.a.n. + gas-
fornuis, Etna. K. Koper, Ko-
ningstraat 52. _

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en \varmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

. schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT^19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Weg. yertr. naar buitenland
lief huis gez. (zonder kin-
deren) voor rode cocker
spaniel. Zaterdag en zon-
dag tussen 4 en 6 uur be-
reikbaar. Zeestraat 38, mej.
Kutscher.

Te koop aangeb.: huisje,
leeg te aanv. v. ingez. in
Zandv. Tel. 4276, na 19.00
uur: Potgieterstraat 52.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Opslagruimte voor korte en
langere tijd te huur Zandv.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569:

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 - Haarlem

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Al zou u zo een klein
stukje TV kunnen hu-
ren om te adverteren,
zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar
seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !
De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs
jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-
kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg l - Tel. 2135

Zeer fraai antiek zilver
tegen aantrekkelijke prijzen

Zeer fraaie ANTIEKE zilveren snuif- en pepermunt-
doosjes, platte v.a. 135,—; hoge v.a 175,—

Zeer fraaie antieke zilveren tabaksdozen, jaarletters
1814, 1821, 1855, 1812 (Franse overheersing),
vanaf 375,—

Zeldzame, uiterst fraaie zilveren Biedermeier bewerkte
tabaksdoos 650,—

18e eeuws Amsterdams gekeurd, zeer mooi gesmeed
zilveren doosje, Rococo 545,—

18e eeuwse Schoonhoven gekeurde zilveren tabaks-
doos, prachtig handgegraveerd, zeldz. stuk 1450,—

Prachtig rond zilveren bonbonmandje met blauw glas,
jaar 1911 275,-

Zilveren antieke rammelaars met balletjes en bloed-
koralen steel 250,—

Antiek Amsterdams gekeurd zilveren mandje, met heng-
sel, ovaal model, Empire, jaarletter 1807 (Koninkrijk
Holland), winkelmerk Diemont 875,—

Antieke zilveren, zeer volle chatelaines, v.a. 350,—
Antiek 18e eeuws horloge met slagwerk, (uren en

kwartieren), fraai gegraveerde zilveren binnenkast en
zilveren buitenkast met schildpad, naam Manly •
London, zeer zeldzaam!!! 1750,—

Ook zijn wij altijd genegen soortgelijke voorwerpen in
te kopen of in te ruilen. Belt U dan even:

't Goud- en Zilverwinkeltje
fa. VAN RAVENSTUN
RIDDERSTRAAT 5, Haarlem, telefoon 023 - 32.02.74

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten
Geen regenkleding - niet op ZATERDAG en VRIJDAGS TOT 10 UUR
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Tonijn in olie

01 Sinas Drink
4 bekertjes

a 0.20 Itr. Jfe
; welbent heijn

_^HËLE; ^ > ' :PuntaspergesOh Pindasaus

Tolet Air

J*4W«BBfORANJE « 9CrlMarmelade

DeodorantSpray
ODOREX

HardglazenUit onze afdeling delicatessen

uitjeŝ
M ̂ ^ ̂ 9b

5 kilo E?

Achterham Kop en Schotel gewassen en
geselecteerdin draagverpakking

per 4 stuks

3 è 4 stuks
500 gram

Oh Hele Kuiken-
poten ' *florah v

Groton|98
sierlijke bladplant H ̂ ^ ̂ ^

v per stuk ••9 S

Baeon zonder zwoerd
vacuüm verpakt ' 100 gram

Spaanse Meloen
120 935
>• TOT mi m '

Malse Sla

Kwaliteits-,
klasse I
geprijsd
naar gewicht
per stuk va n

t/m zaterdag

500 g

lansmaeher
per stuk 150 gram

Soektail
worst jes

Prijzen gelden van donderdag 12 t/m woensdag 18 augustus.

minstens 200 g
per krop

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.naar•H •i^^^Hi^VHIBI<3L <

Hotel „ S O N N E W E N D E " vraagt:

Knecht
in algemene dienst, en

Afwashulp
voor direkt.

Mr. Troelstrastraat 62, telefoon 3088. INSTALLATIE •UREAU

Centrale verwarming
Dr. C. JL. Gezkestraat 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603
i

1000/a financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I.

E. van der Linder
INTERiEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 497!
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17.50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZAHDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

weigeraars volkstelling
zullen alsnog
justitieel worden vervolgd
Minister Van Agt, de nieuwe minister van
Justitie, is van mening, dat degenen die ge-
weigerd hebben de gegevens voor de volks-
telling in te vullen, moeten worden vervolgd.
Maar om de weigeraars een laatste kans
te bieden, wordt bij hen een dezer dagen
een brief in de bus gestopt, waarin hun
wordt verzocht alsnog de ontbrekende ge-
gevens bij het gemeentehuis op te geven.
Wie dit doet, wordt niet vervolgd.

Ook zit in de enveloppe een kaart, waarop
de weigeraar kan invullen door welke om-
standigheid of met welke achtergrond hij
de kaarten niet heeft ingevuld. Het is mo-
gelijk dat het openbaar ministerie, op grond
van deze opgave niet tot vervolging zal
overgaan. Welke gronden ontlastend zullen
werken, is niet meegedeeld.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Den Haag schatte eind maart het aantal
weigeraars op 30.000. Door het 'ingebouw-
de privacy-beschermingssysteem' krijgt het
CBS de namen van de weigeraars niet.
Deze zijn alleen bekend bij de gemeenten,
die ze doorspelen naar het Openbaar Mini-
sterie. Het OM kon niet zeggen, hoeveel
weigeraars reeds zijn geregistreerd.
Volgens minister Van Agt is wel bekend,
dat het totale aantal niet zo groot zal zijn,
dat daardoor op grond van het algemeen
belang, niet tot vervolging zal worden over-
gegaan. 'Het betreft hier een recente wet-
telijke regeling, die de uitvoerende macht
niet op eigen gezag onuitgevoerd mag la-
ten', aldus de ministei in antwoord op vra-
gen van het Tweede-Kamerlid Van der Spek
(psp).
De verwachting is, dat het aantal vervol-
gingen zonder nadeel voor de behandeling
van andere zaken kan worden opgenomen
in het geheel van de werkzaamheden van
justitie en politie.
Uit het antwoord blijkt verder, dat de fi-
nanciêle konsekwenties van de zaken tegen
overtreders van de volkstellingwet niet
nauwkeurig zijn aan te geven. De vraag
van de heer Van der Spek of de zijns in-
ziens noodzakelijk geworden standaardise-
ring van procesvorming niet moet leiden tot
verontachtzaming van de persoonlijke om-
standigheden, wordt door de minister ont-
kennend beantwoord.
Hij citeert met instemming de vroegere
staatssecretaris van Justitie, prof. mr. K.
Wiersma, 'dat ook bij de vervolging zoveel
mogelijk met persoonlijke omstandigheden
en met een beroep op strafuitsluitingsgron-
den rekening zal moeten worden gehouden'.
Dit neemt overigens niet weg, aldus het
antwoord, dat bij de behandeling van soort-

NED. KEURTURNERS
GAVEN DEMONSTRATIE
IN SPORTHAL
Onder auspiciën van de sportvereniging
OSS gaf de nederlandse herenkeurturn-
ploeg woensdagavond in de sporthal aan
de A. J. van der Moolenstraat een demon-
stratie van het trainingsprogramma voor de
komende internationale wedstrijden.
De demonstratie vormde een onderdeel van
de trainingsweek van de nationale keurturn-
ploeg in de sporthal van de badplaats.
Aan de athletiekmanifestatie op landelijk
niveau ging een programma van keurturn-
sters van de Kennemer Turnkring, de spring-
ploeg van Volo (Haarlem), de jeugdkeur-
turnsters van de organiserende vereniging
alsmede het optreden van de turnkampioene
van Nederland, Ans van Gerwen, vooraf.
De ongeveer driehonderd op de tribunes
Van de sporthal verzamelde toeschouwers,
o.w. burgemeester A. Nawijn, wethouder B.
Rudenko en verscheidene KNGV-officials,
reageerden bijzonder enthousiast op de ver-
richtingen van zowel de landelijke, regiona-
Ie als plaatselijke turngroepen. De deelne-
mende heren leverden o.a. uitstekende pres-
taties op het nummer rekstok en bij de da-
mes ekselleerden Betty van Soolingen
(OSS) met een vrije oefening en lands-
kampioene Ans van Gerwen op de even-
wichtsbalk.
Hoogtepunt van de avond vormde ongetwij-
feld de spektakulaire sfwerking van het
lange-mat-springen door het nationale hè-
renteam.
De avond werd ingeleid door de voorzitter
van OSS, de heer J. H. B. Brink. VVV-di-
rekteur Hilbers dankte aan het slot de-
turners(sters) en het publiek voor het wei-
slagen van het athletiekfestijn.

gelijke zaken in het gehele land zoveel mo-
gelijk één lijn moet worden getrokken. Zo
blijkt daaruit, dat opdracht is gegeven om
normen voor het vervolgingsbeleid op te
stellen.
'Wat onmiddellijk opvalt, is de enorme om-
mezwaai van minister Van Agt1, zo reageer-
de de sekretaris van het Comité Waak-
zaamheid Volkstelling, de heer P. D. Muijl-
wijk, pp het nieuws. Prof. Van Agt had in
januari — toen hij nog geen minister was
— in een interview met de Volkskrant ge-
zegd, grootscheeps optreden van de justi-
tie tegen volkstelling-weigeraars zeer onver-
standig te vinden.
Prof. Van Agt vreesde toen, dat hij vervol-
ging op grote schaal eerst recht duidelijk
zou worden hoeveel mensen de wet niet na-
leven. 'Dat geeft eerder een ondermijning
van het gezag, dan wanneer men besluit
de zaak maar blauw blauw te laten'.
De huidige beslissing van minister Van Agt
houdt volgens de heer Muijlwijk 'een flink
stuk nieuwe intimidatie in', doordat weige-
raars nu opnieuw zullen worden aange-
spoord hun formulier in te vullen. De heer
Muijlwijk verwacht dat onder deze druk dui-
zenden alsnog zullen zwichten.
Het argument van de bewindsman dat de
uitvoerende macht niet op eigen gezag een
recente wettelijke regeling onuitgevoerd kan
laten, noemt de heer Muijlwijk 'niet héle-
maal juist'. Hij verwijst naar het zgn. op-
pprtuniteitsbeginsel, volgens welk de offi-
cier van justitie om redenen van algemeen
belang van vervolging kan afzien.

VN-VLAG
VAN WERELDWINKEL
IS TERUG
Geen wereld- of badplaats schokkend
nieuws: maar de vorige week meegenomen
VN-vlag uit de tuin van de wereldwinkel is
terug. Vrijdagavond werd de vlag, vakkun-
dig opgevouwen, gedeponeerd voor de in-
gang van de winkel. Bij de vlag was een
briefje gevoegd, waarin twee onbekende in-
gezetenen hun verontschuldiging aanboden
voor het wegnemen van het dundoek. On-
der invloed van een glaasje en in een bij-
zonder blijmoedige stemming hadden zij de
vlag en de vlaggemast uit de tuin gehaald
en mee naar huis genomen. In het briefje
bevond zich een rijksdaalder: 'een kleine
vergoeding voor de veroorzaakte last',
schreef het tweetal.
De leiding van de wereldwinkel is uiteraard
bijzonder ingenomen met de terugkeer van
de VN-vlag en stelt de wijze waarop de on-
bekende ingezetenen dit hebben opgelost
bijzonder op prijs. Zij worden langs deze
weg door de wereldwinkel uitgenodigd eens
langs te komen om een kopje koffie te ko-
men drinken. Het adres: Kostverlorenstraat
34, tel. 2856.

duinen bedreigd
door
aardgasboringen
De dreiging van e^niuraue van het zand-
voortse duingebied door oliemaatschappijen
is opnieuw aktueel geworden door een aan-
vraag van de nv Amoco aan de minister
van ekonomische zaken om naar olie en
gas te mogen boren in de zandvoortse
duinbodem.

Naar aanleiding van publikaties in het dag-
blad 'De Waarheid' over deze aanvraag
voor een vergunning door Amoco heeft het
cpn-raadslid mevr. H. M. Spakman-Wentink
aan b en w van Haarlem gevraagd op welke
punten deze boringen in de duinen verwacht
kunnen worden in verband met overlast voor
vakantiegangers en mogelijke gevolgen voor
het drinkwater.
Mevrouw Spakman verzoekt b en w nadat
zij heeft geïnformeerd of instanties als Be-
langengemeenschap Drinkwatervoorziening
en het Strandschap Zandvoort zullen wor-
den gehoord, deze kwestie gezien de grote
belangen van Haarlem in de raad aan de
orde te stellen.
B en w van Zandvoort reageerden vorig
jaar reeds afwijzend op het verzoek van
de Amoco in de duinen naar olie en aard-
gas te zoeken. Genoemde maatschappij
wendde zich daarna om een vergunning
voor eksploratie tot het ministerie van ekp-
nomische zaken. Een woordvoerder van dit
ministerie heeft laten weten 'dat wanneer
de vergunning mocht worden afgegeven,
deze met de nodige waarborgen zal worden
omkleed'.

•
Naar wij vernemen bereiden verscheidene
jeugd- en natuurorganisaties in en buiten
Zandvoort zich reeds voor om tegen een
eventuele boring in de duinen in aktie te
komen. Men acht boringen in het natuur-
en rekreatiegebied van de badplaats eenvou-
dig onduldbaar.

voetbal is een heerlijk bedrijf

Vrienden, ik ben bang. Jawel, u mag me
gerust geloven, ofschoon ik er nooit een
gewoonte van heb gemaakt met mijn ang-
sten te koop te lopen. Ik gaf j.l. zondag
gevolg aan een uitnodiging van een vriend
en dat hield in dat ik een voetbalwedstrijd
(ergens in Nederland) op de eerste dag
van de kompetitie van het betaalde voet-
bal ging bijwonen.
Inderdaad, het voetbal, ik herhaal: HET
voetbal van vandaag de dag heet 'betaald
voetbal'. Dat is natuurlijk volkomen kolder,
want of je nu vroeger naar een vierde klas-
ser amateur of een hoofdklasser ging kij-
ken, betaald werd er overal, je moest ge-
woon voor je staan- of zitplaats betalen.
En dat is nu nog zo. Een x-aantal jaren
geleden is de aandacht door een duister
beleid van de 'Koninklijke' Voetbalbonzen
in Den Haag gevestigd op de profs, de
zogeheten grootmeesters in de min of meer
edele voetbalsport. Dit heeft geleid tot een
overwaardering van lieden, die van de voet-
balsport hun beroep of hun halve beroep
maken. Dit laatste voeg ik er aan toe, om-
dat ik zeker meen te weten dat sommige
'betaalde' voetballers er de een of andere
zaak in het klein- c.q. groptbedrijf bij heb-
ben of een lukratieve job in de een of an-
dere niet met name te noemen trust ver-
vullen.
Ik blijf het zeggen: het publiek (daar ben

ik ook bij geweest zondag) maakt het mo-
gelijk deze kerels 'betaalde voetballers' te
noemen.
En dat neemt een hoop charme van het
voetballen op zichzelf weg, dacht ik. Niet
dan? O jawel, de mensen maken er een
zaak van, een soort strijd om het bestaan.
En dan is het echt niet leuk meer.
Ik zei dat niet zo maar, toen ik erkende
bang te zijn. Want ik geloof dat binnen
een luttel aantal jaren de konkurrentiestrijd
zodanige vormen heeft aangenomen, dat een
voetballer (of het publiek) de verzeke-
ringspremie voor benen niet meer kan op-
brengen.
Ik heb de broeierige blik in de ogen van
van de kerels gezien, als een tegenstander
hem de bal afpakte, ik hoorde het gestamp
en het gekrijs pp de tribune, ik voelde de
immense spanning, die er heerste binnen-
en buiten de krijtlijnen. Het gaat om de
betaling, beste vrienden. Dit is niet mooi
meer.
Het publiek — en dit was, om geen gene-
ratiekonflikt te scheppen, samengesteld uit
ouderen en jongeren — dit publiek toonde
zich gewoonweg bloeddorstig. Ik zag een
bijna onafzienbare zee van vlaggen op het
veld, alsof het een feestelijke optocht
gold en daarbij een oorverdovend lawaai
van snerpende fluitjes, loeiende klaksons,
stampende voeten en een niet te beschrij-

HORST WEID

IN LEIDEN OVERLEDEN
In de nacht van vrijdag op zaterdag is de
31-jarige duitser Horst Weid, die veertien
dagen geleden buiten kennis uit zee werd
gehaald, in het Leidse Academische Zieken-
huis aan een niervergiftiging overleden.
Weid is vanaf het moment dat hij aan land
werd gebracht niet meer bij kennis ge-
weest. Volgens een woordvoerder van ge-
noemd ziekenhuis, 'was de hersenschors
van de drenkeling onherstelbaar bescha-
digd'.
Nadat de duitse zwemmer op zaterdag 31
juli door leden van de reddingsbrigade en
de strandpolitie uit het water was gehaald,
werden direkt pogingen ondernomen de man
door middel van mond-op-mondbeademing
tot bewustzijn te brengen. Enige tijd later
konstateerden een aan het strand verblij-
vende duitse arts en een zandvportse kol-
lega evenwel dat de dood was ingetreden.
Nadat Horst Weid naar de Mariastichting
in Haarlem was vervoerd, ontdekte een
lid van de ZRB tekenen van leven. Na een
kort verblijf in de Mariastichting werd de
duitser opgenomen in het beademingscen-
trum van het Leidse Academische Zieken-
huis, waar men de afgelopen veertien dagen
heeft getracht de drenkeling tot bewustzijn
te brengen.
In medische kringen werd de kans op her-
stel van de drenkeling onder de hierboven
aangehaalde omstandigheden bijzonder ge-
ring maar niet onmogelijk geacht. 'Aange-
zien men de hersenfunktie kan meten', ver-
klaarde de amsterdamse hoogleraar in de
chirurgie dr. G. den Otter in een dagblad-
interview, 'moet er nog hoop zijn en is er
een kans dat de man het overleeft, al is
die kans misschien niet groot omdat er nog
allerlei komplikaties kunnen optreden'.

DRENKELING

UIT ZEE GEHAALD
Gistermiddag raakte een 20-jarige duitser
op korte afstand van de kust van het noor-
derstrand in moeilijkheden. Nadat de man,
die niet kon zwemmen, door leden van de
ZRB bijtijds uit zee was gehaald werd hij
ter observatie opgenomen in een haarlems
ziekenhuis. Zijn toestand is bevredigend.

NIET-BONAF1DE
STRAATVENTERS
AANGEHOUDEN
De waarschuwing in de provinciale- en
plaatselijke bladen tegen de niet-bonafide
straathandel in Zandvoort heeft zijn uitwer-
king niet gemist. Eind vorige week werden
twee mannen, die horloges en sieraden van
inferieure kwaliteit aanboden, getipt en snel
door de politie ingerekend. Zij zijn inmid-
dels voor de officier van justitie te Haar-
lem geleid.

ven sfeer van geladenheid, reeds vóór de
aanvang van de wedstrijd.
Om een voorbeeld te noemen. Er komt een
man tussen het publiek over het grintpad
naar het veld. Hij heeft een jongetje van
een jaar of vijf op zijn nek. Roept er
iemand uit het publiek op de staan-tribune:
'Hé, daar rijdt een jochie op een kameel!'
Nou, toen was de boot aan. De kameel
werd woest en wilde de zegsman te lijf,
anderen vonden het wel leuk wat er gezegd
was en beschermden de zegsman. Weer an-
deren vonden het schande en namen het
voor de kameel op. Zodoende werd het een
heel geharrewar, zonder dat er van voetbal
nog maar sprake was. Ik bedoel maar: de
stemming was al gemaakt. Om niet te zeg-
gen bedorven.
Van de strijd heb ik niet veel goeds te
vertellen. Er werd naar alles getrapt, dat
bewoog. En dat was heel wat. Het gevolg
was een reeks afkeurende fluitsignalen van
de scheidsrechter, waarschuwend omhoog
geheven vingers van deze funktionaris en
een opwindend geloei vanaf de tribunes,
waar een 'olé-arena' in Barcelona nog wat
van had kunnen leren.
Vrienden, ik moet vandaag wat kort zijn,
want de pen trilt in mijn vingers en de aan-
doening grijpt mij naar de keel.
Tijdens de titanen-strijd werd er vierentwin-
tig keer gestopt voor achtereenvolgens:
bloedneuzen, scheenwpnden, hoofdpijn,
soierkramp, aanstellerij en spelbederf.
(Spelbederf is een vorm van voetbalspel.
waarbij de tegenstander ongeveer voor jp-
ker wordt qezet. En dat mag niet). De uit-
slag van deze ontmoeting heb ik niet in
mij kunnen opnemen. Er stonden een paar
levensgrote kerels voor mij, die afwisselend
aoed- of afkeurend loeiden en elkaar bij
tijd en wijle een arm uit het lid schroefden.
Ja, ja, goed, goed, allemaal niks met voet-
bal te maken, maar ik heb het toch maar
meegemaakt op een voetbalveld.

BARTJE



sport en spel
UITSLAGEN P. V. PLEINES
Afgelopen zondag nam de vereniging deel
aan een wedvlucht vanaf St. Dizier, afstand
418 km. Gelost om 6 uur, arriveerde de
eerste duif om 10.32 uur. De resultaten
waren:
J. Koper en Zn.: 1, 12, 20, 37, 39; D. Mo-
lenaar: 2, 4, 5, 13, 22, 23, 30, 32; R. Drie-
huizen: 3, 9; W. Driehuizen: 6, 8; J. Harte-
veld: 7, 35, 40; P. Dannenburg: 10, 18; C.
van Egmond: 11, 25, 33, 34; P. Koper: 14;
K. Driehuizen: 15, 21; P. Peters: 16; J.
Fransen: 17, 36; J. Koninfl: 19, 26; A.
Kraaijenoord: 24, 38; J. Swart: 27, 29, 31
en J. Vos: 28.
Kampioen bij de jonge duiven werd R. Drie-
huizen met 340 pnt; tweede W. Driehui-
zen rnet 338 pnt. en derde J. Harteveld
met 313 pnt.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 14 augustus:

Zandv.m. komb. — DEC 1 3 — 2
Zandv.m. komb. — DEC 2 1 — 1

Uitslagen zondag 15 augustus:
UVS 1- Zandv.m. 1 6—1
UVS 2- Zandv.m. 2 2—2

Programma woensdag 18 augustus:
Zandv.m. komb. — Bl'daal 1 18. 15 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 14 augustus:
B-junioren:
B-1 plaatste zich in verliezaarsronde van
het Jan van Gemendentoernooi.

Uitslagen zondag 15 augustus:
TZB — Bloemendaal 4 — 2
TZB 2 — Bloemendaal 2 4 — 7

A-junioren:
Andijk 1 — TZB 1 0—10

Programma woensdag 18 augustus:
A-junioren:

TZB 2- ODIV 2 18.45 u.

FAMILIEBERICHTEN

EVENEMENTEN
IN AUGUSTUS
Het door de kommissie zomerevenementen
'71 voor de laatste maand van het seizoen
samengestelde programma ziet er als volgt
uit:

Tot 22 aug.: TENTOONSTELLING 'OUD
ZANDVOORT' in het Gemeenschapshuis.
Dagelijks van 10.00-12.00; 14.00-17.00,
20.00-22.00 uur. Zondag van 15.00-17.00
uur en 20.00-22.00 uur. Entree ƒ 1, —

WOENSDAG 18 AUGUSTUS, 19.00 uur:
Zomeravondvakantiefietstocht. Sportieve
tocht van ca. 35 km o.l.v. de heer Koper.
Gratis deelname, opgave bij vvv-kantoor.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS, 20.00 uur: Popu-
lair Zomeravondkonsert door de harmonie
van de NZH op het Raadhuisplein.

ZATERDAG 21 .AUGUSTUS, 19.30 uur:
Ballonoptocht voor de kinderen m.m.v.
drumband Zandvoortse Muziekkapel.
Start 19.30 uur op Gasthuisplein, opla-
ten van de ballonnen om ca. 20.00 uur
op Burg. van Fenemaplein. Kaartjes a
50 et bij de vvv verkrijgbaar. Ballonnen
afhalen v. a. 17.00 uur bij de oude brand-
weerkazerne aan de Kleine Krocht.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS: Internationale
6 uurs motorraces KNMV.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS, ± 10.00 uur-
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort'.

ZONDAG 22 AUGUSTUS, ± 10.00 uur:
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort'.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS: Nieuw Uni-
cum, Zandvoortselaan. Aktiegroep 'Arse-
nal' presenteert om 20 uur in de Brink,
de popgroep 'Highway Chile'. Organisa-
tor en promotor: Arie de Ridder. Entree
gratis!

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 14.00-22.00
uur: Grote kunst- en antiekmarkt met de-
monstratie van oude ambachten op het
Gasthuisplein.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 10.00 uur:
Training Zandvoort Trophy.

ZONDAG 29 AUGUSTUS, 13.00 uur: Inter-
nationale Trophy of the Dunes autoraces
NAV.

middel-I
tubes

PRODENTI
TANOPASÏA

vastgest.
verkoop-
prijs:

3voor2.75

BIJONS:

Met grote droefheid geven wij U kennis van het heengaan van mijn innig

geliefde man en onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader

ADOLF HEEROMA
op de leefijd van 58 jaar.

Zandvoort: C. M. HEËROMA-KORZAAN
B. HEEROMA
R. HEEROMA-BARTRA
FERNANDO
RUDY

Zandvoort, 15 augustus 197)

Frans Zwaanstraat 20

Thuis liever geen bezoek •— Geen toespraken

De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van de Coöp. Ver-

eniging U.A. 'Uitvaart-Verzorging', P. C. Hooftstraat 181-183, Amster-

dam-Z. Bezoek woensdag en donderdag van 14.30-16.00 en 18.00-20.00 u.

De crematie zal plaats hebben te Velsen, vrijdag 20 augustus a.s.,

na aankomst van trein 13.55 uur, halte Westerveld.

MORGENMIDDAG

ZANDBOUWWEDSTRIJD

VOOR DE JEUGD

De door de vvv in samenwerking met een

plaatselijk blad te organiseren zandbouw-

wedstrijd, die wegens de minder gunstige

weesomstandigheden moest worden uitge-
steld, vindt morgenmiddag plaats aan het

strand voor de Rotonde. De wedstrijd be-

gint om 14.10 uur. Morgenochtend kunnen

de deelnemertjes zich laten inschrijven bij

de vvv-kiosk op het Raadhuisplein en voor

de aanvang van de wedstrijd bij de Roton-
de.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Wiilemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

Heden overleed, nog onverwacht,
mijn geliefde man, onze zorgzame
vader, behuwd- en grootvader, broe-
der, behuwdbroeder en oom

Andries Jan Carel van Hamersveld
in de leeftijd van 65 jaar.

Zandvoort:
J. C. J. van Hamersveld-Janssen

Waddinxveen:
R. A. van Hamerveld
W. H. P. van Hamersveld-Spee
André
Raymond
en familie

Zandvoort, 13 augustus 1971
Dr. C. A. Gerkestraat 29

De overledene is opgebaard in de
rouwkamer Parklaan 36, Haarlem,
gelegenheid tot afscheidnemen dins-
dag van 3-4 uur en van 7-7.30 uur.

De crematie zal plaats hebben woens-
dag 18 augustus in het crematorium
te Velsen, na aankomst van trein
11.55 uur, halte Westerveld. Vertrek
van de rouwkamer te 11.30 uur.

Voor belangstellenden: vertrek trein
van Haarlem te 11.44 uur.

Thuis liever geen bezoek.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie Galleen noodgevallen)
3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4
(023)242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

PINDAKAAS
die lekkere smeuïge!

[NÜ'ZWPÖfVÖÖ'R!

va n de
week

UNOXIOMAÏENSOEP
neem !n paar blikken extra!

SIMCA1301
Een wagen met zeer veel distinctie. Er
zijn nu eenmaal mensen, die zich niet
minder kunnen permitteren. Een wagen
met zeer veel vaart. Want tijd is geld. Ook
in dit opzicht is de 1301 bijzonder
economisch. En wilt u nog sneller, feller
en luxueuzer? Bekijk dan de Simca 1301
Special.

Servicestation
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANOVOORT
Telefoon 02507-4565

adverteren
doet verkopen

Belangrijk!
O N D E R H O U D S B E D R I J F

„FORTUNA"
Heeft uw centrale verwarming u niet in de steek
gelaten, nee?
Zorg er dan voor dat hij het ook niet de komen-
de winter doet l
Laat hem dan op tijd door ons vakkundig schoon-
maken l
H. A. S P I E R I E U S , Koninginneweg 21.
Zandvoort. Telefoon 5012.

EXPORT PILS
in die bekende Eurof lessen
HALVE

U.ITERS

filialen? in ilAGiËRIVIANS

HAGElSlAGmelkofpuur
[LAAT ZE i baal
j MAAR STROOIEN;

yjyOORZD'N PRIJS gram 79

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-: of l x / 150.- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Aangeb. per 11 sept. voor
jonge dame: gezellige zit-
slp.-kamer met verwarming
en kookgel. Schoolstraat 8.

Te koop aangeb.: VW 1967.
Marisstraat 60.

WOONRUIMTE gezocht.
Beheerder van restaurant
zoekt woonruimte geduren-
de de maanden sept. en
okt. Br. ond. nr. 5902 bur.
Zandv. Courant.

Ter overname gevr.: wed-
strijdtafel tafeltennis. Telef.
3606.

Aangeb.: bankstel, f 225,-
2 pers. 2-delig bed, iets
besch. ƒ 59,-. Van Ostade-
straat 7a, tel. 020- 182242

dat kunt U ook
zeggen, met «w
advertentie in de
ZflNDVOORTS E

COURANT

WIE wil eenmaal per week
op een avond of op zater-
dag ons kantoor in het Bou-
wes Palace schoonmaken?
Leuke bijverdienste voor
echtp. of 2 dames. Bel ons
even als U interesse heeft.
Telefoon 4745.

WIE kan mij tijdelijk helpen
onze huish. hulp gaat vanaf
22 aug. 3 weken met vak.
en ik zoek een plaatsver-
vangster, 3 ochtenden p.w.,
ƒ 5,- p.u. Haarlemmerstr. 4,
tel. 5690.

WIE heeft een meisje nodig
in de huish.? Ik ben 15 jr.
en verzorg het liefst kleine
kinderen. Br. ond. nr. 5903
bur. Zandv. Crt.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij 'oudt v/h oertenbach
bank: ned.middenstands bank
lostbus 23. telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

likwidatiebesluit circuit
blijft gehandhaafd
verklaren b en w
'Het principebesluit van de gemeenteraad
het circuit op te heffen blijft onverkort go-
handhaafd'. B en w delen dit mee In een
officiële verklaring naar aanleiding van 'be-
richten die onder het motto 'Het circuit
blijft' in de pers hebben gecirkuleerd, welke
grond opleverden voor de veronderstelling
dat de huidige gemeenteraad tijdens zijn
zittingsperiode de opheffing van het circuit
niet aan de orde zal stellen'.

'Teneinde de nodige duidelijkheid te schep-
pen kan het volgende worden meegedeeld,
schrijven b en w:
'Na afloop van de raadsvergadering van 30
juni j.l. heeft een gekombineerde vergade-
ring van de raadskommissies van bijstand
plaats gevonden, waarin enige voorlopige
suggesties inzake de toekomstige bestem-
ming van het circuitgebied zijn besproken.
Een en ander hield verband met het door
de raad genomen principebesluit om de eks-
ploitatie van het circuit te doen beëindigen.
Na ampele diskussie in bedoelde gekombi-
neerde kommissievergadering is het volgen-
de advies aan burgemeester en wethouders
uitgebracht:

a. een onderzoek te doen instellen naar de
financiële gevolgen voor de gemeente
van een beperkt gebruik van het circuit
gedurende rond 30 dagen per jaar;

b. aan de Koninklijke Nederlandse Heide-
maatschappij de vraag voor te leggen
hoe hoog de kosten zullen zijn van een
door haar in te stellen onderzoek naar
de alternatieve gebruiksmogelijkheden
van het circuitgebied.

Een en ander om de raad de gelegenheid
te bieden alle aspekten, welke aan de on-
derhavige kwestie verbonden zijn te kunnen
beoordelen en vergelijken. >
Het zal duidelijk zijn, dat dit advies geens-
zins het principebesluit van > de gemeente-
raad aantast, zodat dit onverkort gehand-
haafd blijft', aldus de verklaring van b en
w.

Zoals bekend zorgde de mededeling in het
Haarlems Dagblad van zaterdag 3 juli j.l.
onder de kop 'Circuit blijft' voor de no-
dige opwinding. In het bericht werd melding
gemaakt dat insiders na afloop van de be-
sloten kommissievergadering van 30 juni
hadden verklaard, 'dat het zeer onwaar-
schijnlijk was dat tijdens de zittingsduur
van de huidige raad de opheffing van het
circuit nog aan de orde zou komen'.
Leden van de raadsfrakties van inspr. nu,
azb, d'66, kvp en pvda verzochten burge-
meester Nawijn daarop telegrafisch om op
korte termijn de nodige maatregelen te ne-
men tegen deze 'hernieuwde schending van
vertrouwelijk beraad'. Zij deelden de magi-
straat mee dat zij in afwachting van de te
treffen maatregelen hun deelneming aan be-
sloten vergaderingen hadden opgeschort.
Toen maatregelen uitbleven, burgemeester
Nawijn was inmiddels met vakantie gegaan,
kwamen de afgevaardigden op hun eerder
genomen besluit terug en deelden mee op
deze kwestie in de raadsvergadering van
4 augustus te zullen terugkomen.
Tijdens deze bijeenkomst diende de kvp-er
Van As een motie in, waarin het kollege
van b en w werd uitgenodigd opening van

DUINBRANDJE
LANGS SPOORLIJN
Dinsdagavond bond de brandweer de strijd
aan met een duinbrandje langs de spoor-'
lijn. Het vuur werd spoedig bedwongen en
de schade bleef beperkt tot enkele struiken.

WATERSTANDEN
H. W. L. W.

20 aug.
21 aug.
22 aug.
23 aug.
24 aug.
25 aug.
26 aug.

ZOMERDRIVE BRIDGECLUB
De jaarlijkse drive van de Zandvoortse
Bridgeclub is vastgesteld op dinsdag 31
augustus a.s. in hotel Keur aan de Zee-
straat. De leiding van de drive is in han-
den van de heer H. de Vries uit Haarlem.

voer
; FIETSEN

:-.-''•".\•:•' en
, , fBROMMERS

VER5TEEGE
HRLTE5TR.<B • TEL:4499 • ZRNDVOORT

zaken te geven m.b.t. het in de kommis-
sies van bijstand gevoerde overleg inzake
de toekomstige bestemming van de race-
baan. De motie werd door de raad en de
drie wethouders aanvaard en voorzitter Na-
wijn zegde toe de motie zo spoedig moge-
lijk ten uitvoer te brengen.
Deze week hebben b en w, bijna veertien
dagen na de bewuste raadsvergadering, de
tijd kunnen vinden het publiek op de hoog-
te te stellen van de juiste gang- en stand
van zaken t.a.v. het circuit.
Uit bovenstaande verklaring blijkt dat er
geen enkel geldig motief was — 20 dit
er ooit is geweest — om over de toekomst
van de racebaan achter gesloten deuren te
beraadslagen. Wat er door de kommissies
inzake het circuit werd geadviseerd had
zonder enig bezwaar in bijzijn van pers en
publiek kunnen geschieden. Misschien dat
de deining in en buiten de raad het ge-
meentebestuur er inmiddels van heeft over-
tuigd in het vervolg de knip van de deur
van de vergaderzaal te doen. Mocht dit het
geval zijn dan heeft het rumoer rond het
uitlekken van vertrouwelijke besprekingen
een nuttige bijdrage tot meer openheid ge-
leverd.

boortoren
in de
duinen?

UIT ZEE GERED
Woensdagmiddag heeft de reddingsbrigade
twee reddingen verricht. Tengevolge van de
harde wind en zeestromingen raakte een
45-jarige duitser op ongeveer een kilometer
afstand van de kust in moeilijkheden. Hij
werd door de bemanning van een ZRB-vlet
aan boord genomen en veilig naar het
strand gebracht. Korte tijd later kapseisde
een bootje met een 15-jarige duitse jongen.
Nadat de knaap door leden van de kustbri-
gade uit zee was gehaald slaagde men er
in het vaartuig te bergen.

KOLLEKTE
KON. WILHELMINA FONDS
Het bestuur van deze afdeling deelt mede,
dat dit jaar de grote jaarlijkse straatkol-
lekte in Zandvoort en Bentveld ten behoeve
van de kankerbestrijding zal plaatsvinden
op zaterdag 28 augustus. Gedurende enige
dagen daarvoor zal tevens met lijsten langs
de huizen geld worden ingezameld. Van-
zelfsprekend worden daarbij giro-cheques
en betaal-cheques gaarne geaksepteerd.
Dit jaar zullen de vijftien centra voor kan-
kerbestrijding in ons land moeten worden
ondersteund met een bedrag van 6.000.000
gulden. Bijeen te brengen door het neder-
landse volk. Voor een groot deel door mid-
del van de jaarlijkse kollekte.
Volgens genoemd bestuur boekt de kanker-
bestrijding — dank zij deze ondersteuning
— jaarlijks suksessen. Steeds worden er
vorderingen gemaakt, stijgen de genezings-
kansen en kunnen zelfs vormen van kanker
worden bedwongen. Doch er moet nog veel
meer gebeuren, leder heeft deze ziekte wel
in zijn naaste omgeving meegemaakt en
weet welke ellende de kanker veroorzaakt.
Dit maakt de kankerbestrijding tot een zaak
voor allen.
Het bestuur van de zandvoortse afdeling
doet daarom een dringenr beroep op allen
die deze dagen in Zandvoort of Bentveld
verblijven om de kollekte naar vermogen te
steunen.
Vooral door zich aan te melden als kollek-
tant. Men kan naar verkiezing met een lijst
of met een kollektebus geld inzamelen.
Aanmelden bij: de voorzitter, L. Sok, Kost-
verlorenstraat 57,. Zandvoort, tel. 2744; de
sekretaris: A. Biekmann, dr. Kuyperstraat
2, Zandvoort, tel. 4174.

BURGERLIJKE STAND
13—19 augustus 1971

werk aan de wereld
Evenals vorig jaar zal de ontwikkelingshulp
in 1971 weer staan in het teken van
WERK AAN DE WERELD.
Zoals bekend, werden voor 1970 de na-
jaarsakties gevoerd onder de naam Anti-
Honger-Aktie. Akties voor de derde wereld
zijn nog altijd zeer belangrijk, en dit onder-
deel van het werken aan de wereld mag
dan ook niet worden verwaarloosd. Maar
er is meer te doen.

Het is niet genoeg vanuit onze rijke landen
te trachten de problemen van anderen op
te lossen als we niet tegelijkertijd de ver-
antwoordelijkheid willen aanvaarden voor
problemen in onze samenleving die een
rechtvaardiger verdeling van de welvaart
in de wereld in de weg staan.
WERK AAN DE WERELD betekent: het is
niet alleen hun probleem, maar ook óns
probleem. Het gaat niet om een aalmoes,
maar om de bijdrage die iedereen — in
arme en rijke landen — moet leveren aan
de opbouw van een goede wereldsamenle-
ving.
De omschakeling van Anti-Honger-Aktie
naar WERK AAN DE WERELD heeft het
vdVig jaar een wat teleurstellend resultaat
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Het alarmerende bericht van mogelijke bo-
ringen naar aardgas en olie in de zand-
voortse duinen is voor rubriekschrijver
'Muggezifter' in het Haarlems Weekblad
aanleiding geweest tot de volgende ont-
boezeming:
'De oliemaatschappijen blijven het probe-
ren. Nu is de Arnoco weer in de weer om
vergunning te krijgen om in de duinen naar
gas of olie te boren. Merkwaardig toch:
geen enkel ander bedrijf zou het in zijn
hoofd halen om ook maar te denken aan
een vestiging in de duinen, de oliemaat-
schappijen wel. En nu kun je natuurlijk wel
stellen dat er niet overal olie in de grond
zit, maar het feit blijft, dat je — terecht
— voor iedere vlieg die je in de duinen
dood wilt slaan normaliter een stapel ver-
gunningen nodig hebt. Volkomen terecht
zijn we verschrikkelijk zuinig op ons duin-
gebied. Het is in onze streek zo ongeveer
het laatste stukje natuur dat we hebben
en daar moet ons drinkwater ook nog van-
daan komen. En moeten daar nu ook al
ijzeren boortorens verrijzen omdat we zo
nodig nog meer gas moeten aanboren. Ik
heb me weieens laten voorrekenen dat we
voor 75 a 100 jaar gas in de grond heb-
ben zitten bij Slochteren. Nou, dat lijkt mij
voorlopig genoeg om onze aardappelen op
gaar te koken, onze kacheltjes te laten
branden en zelfs de industrieën kunnen er
van draaien.
Ik heb eens gezien wat er destijds bij Eg-
mond in de duinen is vernield. Dat was
een jaar of wat geleden toen we het nog
wel aardig vonden als er naar gas in de
bodem werd geprikt. Toen we nog niet zo
scherp letten op dat veel kostbaarder goed:
de natuur, als nu. Wie bij zo'n boring aan
een platvormpje en een stellage erop denkt,
heeft het wel even goed mis. Er werd daar
in de duinen een enorme ravage aangericht.
En geloof maar niet dat dit in de omge-
ving van Zandvoort anders zou worden. Ik
was dan ook erg gelukkig dat b en w van
Zandvoort zo verstandig waren om 'nee'
aan de Amoco te verkopen. Want stel je
voor dat ze inderdaad gas in de duinen
vinden. Dan is het leed helemaal niet te
overzien, want dan is het uiteraard de be-
doeling dat er geld aan wordt verdiend
ook. Nu heeft het ministerie van Economi-
sche zaken de zaak in studie. En daar ben
ik eerlijk gezegd niet zo erg gerust op, om-
dat daar de ekonomische zaken waarschijn-
lijk voor andere zaken gaan. Van mij mag
dat gas — zo het daar zit — nog eeuwen-
lang in de bodem blijven zitten. Over een
eeuw of wat zullen de boortechnieken wel
zo geperfektioneerd zijn, dat men vanaf de
Grote Markt met zo'n installatie iedere wij-
lekeurige zandvoortse duintop kan berei-
ken en alles wat eronder zit. Dan is er
op ons fraaie plein tenminste ook wat te
beleven. 'Want daar zie ik voor die tijd nog
niks van komen'.

Geboren: Cynthia Diana, d.v. J. W. van
Kordelaar en J. Gebe; Erwin, z.v. G. Mor-
riën en 1. van Puffelen.
Ondertrouwd: Jan Hendrik van der Kolk en
Christina Maria Lydia Akkerman; Johannes
Lambertus Weijburg en Dorothea Josephi-
ne Molijn; Willem Jan Hogeveen en Eliza-
beth Ernestine Franziska Terpl; Cornelis
Leonardus Aalberts en Hermina Johanna
Gerardina Paap.
Gehuwd: Jan Zwemmer en Alijda Cornelia
Bluijs; Geert Strating en Vilma Geertruida
Alblas.
Geboren buiten de gemeente: Patrick Nor-
man, z.v. L. N. C. van Leeuwen en S. J.
Bonnet; Marcel René, z.v. G. van der Meu-
len en E. C. Tang.
Overleden buiten de gemeente: Antonia
Diederika Emma Gerharda van Ede, oud 90
jaar, gehuwd geweest met P. van der Haa-
gen; Hendricus Johannes Steenbergen, oud
83 jaar, gehuwd met P. Warnink; Johan
Frederik Albert Nielsen, oud 77 jaar, ge-
huwd met B. E. Stam; Franciscus Paulus
Hubertus Warmer, oud 78 jaar, gehuwd
met A. G. M. Vredevoort; Andrie Jan Carel
van Hamersveld, oud 65 jaar, gehuwd met
J. C. J. Janssen; Wilhelmina Louisa Schmidt
oud 83 jaar, gehuwd met J. C. Jung;
Adolf Heeroma, oud 58 jaar, gehuwd met
C. M. Korzaan; Nicolaas Gijselaar, oud 63
jaar, gehuwd met J. Heins.

De gemeenteraden van Haarlem, Benne-
broek, Bloemendaal, Heemstede en Zand-
voort ('De kleine vijf') zullen zich op een
gezamenlijke bijeenkomst in oktober gaan
beraden over het ontwerp Gewest Zuid-
Kennemerland. De operatie-Kennemerraad
zal, aldus een ISK-bestuurder, 'uiterst be-
hoedzaam worden uitgevoerd om brokken
te voorkomen'.

De studiekommissie is nog bezig met een
verdere uitwerking van de gemeenschappe-
lijke regeling, waarvan de belangrijkste uit-
gangspunten inmiddels door de betrokken
gemeenten zijn aanvaard. Zoals bekend hou-
den Haarlemmermeer alsmede Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude zich in verband met
de ontwikkelingen rond de gewestvorming
Groot-Amsterdam zich bij de Kennemer
kwestie nog afzijdig.
'De kleine vijf' vinden dat de bestuurlijke
samenwerking voorzichtig moet worden op-
gebouwd en dat 'niet te wild van stapel
moet worden gelopen'. Aan de andere kant
zien zij de noodzaak in van het feit dat
het werk moet doorgaan omdat ook de
minister van Binnenlandse Zaken niet stil
zit. Desondanks wordt aan een 'bedacht-
zaam beleid' de voorkeur gegeven.
Het is nog volslagen onduidelijk of de Ken-
nemerraad zal worden uitgebreid met de
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en eventueel de IJmondge-
meenten. Het ISK hoopt dat hiervoor stern-
men zullen opgaan in deze gemeenteraden
maar er is nog geen enkele aanwijzing dat
dit ook inderdaad zal gebeuren. Overigens
is met 'Den Haag' nog geen officieel over-
leg gepleegd over het Gewest Kennemer-
land.

Ja, beste mensen. Jans krijgt dat rare ge-
voel weer, dat onbestendige, net zoals het
weer de laatste tijd was! Ik heb u bij vroe-
gere gelegenheden wel eens gezegd dat
Jans buitengewoon gevoelig is voor af-
scheid nemen. Dat heeft ze altijd als de
zomer zo'n beetje op z'n laatste benen
gaat lopen. Dan wordt ze wat stiller, staart
soms wat voor zich heen of ze schudt haar
hoofd en gaat zuchtend koffie schenken.
Dat heeft ze nu al een beetje. Ik zei haar
zondag j.l. dat de zomer natuurlijk niet het
hele jaar kon duren (zou ook niet goed
voor ons zijn!) en dat aan iedere pret een
einde komt. Ze antwoordde: 'Jongen, we
hebben haast nog niks gehad, die zomer
is voorbij voor je 't weet'. Ja eigenlijk zie
ik 't ook wel zo, want inderdaad heb je
de indruk dat de eigenlijke zomer nog moet
komen en als je naar de kalender kijkt,
zijn er nog maar twee echte zomerweek-
ends. Wat er dan nog komt eventueel, is
toegift, dat is meegenomen.
Er zijn trouwens ook al heel wat gasten
naar huis gegaan, de avonden worden kil-
ler, de dagen zijn natuurlijk een stuk kor-
ter en aan al dat soort dnigen merk je
dat de herfst voor de deur staat.
Enfin, tenslotte is dit een dagboek en u
vindt 't misschien wat vervelend van die
droevige dingen te horen!
Zondag was 't een kalm dagje. Het weer
is van dien aard tegenwoordig, dat je de
zon bliksemssnel moet pikken, want zo is
de lucht stralend en even later trekt er een
somber wolkendek overheen, met kans op
een bui.
In De Bilt kunnen ze daar van meepraten!
Ik geloof wel eens dat ze 't daar ook niet

gemakkelijk hebben, want zo min als er
lijn zit in het weer zelf, zo zijn de vóór-
spellingen ook niet altijd even recht-toe-
recht-aan! En als de mensen eenmaal
's morgens door de radio horen dat er
'kans is op een verspreide onweers- of re-
genbui', dan hebben ze 't er niet voor over
naar het strand te komen, want de meesten
hebben een hekel aan een nat pak!

opgeleverd. Bij de organisatie van deze na-
jaarsaktie is dan ook zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met de suggesties die van-
uit de afdelingen zijn gedaan in de ant-
woorden op de vragen van een vorig jaar
gehouden enquête.
De aktie 'WERK AAN DE WERELD' zal dit
najaar worden gehouden van 18-24 oktober
1971. Een aanknopingspunt voor de aktie
is dit jaar mede gevonden in de jubilea
van UNICEF en UNESCO (beide 25 jaar)
en NOVIB (15 jaar).
Van radio en t.v. is toezegging verkregen
dat in de week vóór de inzameling en in
de inzamelingsweek zelf een aantal radio-
dokumentaties zullen worden uitgezonden
en twee t.v.-dokumentaties. De dokumentai-
res in de eerste week zullen algemene in-
formatie geven over ontwikkelingssamenwer-
king en ontwikkelingsstrategie, terwijl in de
inzamelingsweek ontwikkelingsprojekten aan
de orde komen.
Aan alle scholen zal een lesbrief worden
gezonden over ontwikkelingssamenwerking
en over de drie organisaties. Bij deze les-
brief zal een affiche worden gezonden en
mogelijk stickers om te verspreiden.

EVENEMENTEN
IN AUGUSTUS
Het door de kommissie zomerevenementen
'71 voor de laatste maand van het seizoen
samengestelde programma ziet er als volgt
uit:

Tot 22 aug.: TENTOONSTELLING 'OUD
ZANDVOORT' in het Gemeenschapshuis.
Dagelijks van 10.00-12.00; 14.00-17.00,
20.00-22.00 uur. Zondag van 15.00-17.00
uur en 20.00-22.00 uur. Entree ƒ 1,—

VRIJDAG 20 AUGUSTUS, 20.00 uur: Popu-
lair Zomeravondkonsert door de harmonie
van de NZH op het Raadhuisplein.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS. 19.30 uur:
Ballonoptocht voor de kinderen m.m.v.
drumband Zandvoortse Muziekkapel.
Start 19.30 uur op Gasthuisplein, opla-
ten van de ballonnen om ca. 20.00 uur
op Burg. van Fenemaplein. Kaartjes a
50 et bij de vvv verkrijgbaar. Ballonnen
afhalen v.a. 17.00 uur bij de oude brand-
weerkazerne aan de Kleine Krocht.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS: Internationale
6 uurs motorraces KNMV.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS, ± 10.00 uur-
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort'.

ZONDAG 22 AUGUSTUS, ± 10.00 uur:
Zeilwedstrijden door de Ned. Catamaran
Organisatie m.m.v. Watersportvereniging
'Zandvoort'.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS: Nieuw Uni-
cum, Zandvoortselaan. Aktiegroep 'Arse-
nal' presenteert om 20 uur in de Brink,
de popgroep 'Highway Chile'. Organisa-
tor en promotor: Arie de Ridder. Entree
gratis!

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 14.00-22.00
uur: Grote kunst- en antiekmarkt met de-
monstratie van oude ambachten op het
Gasthuisplein.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 10.00 uur:
Training Zandvoort Trophy.

ZONDAG 29 AUGUSTUS, 13.00 uur: Inter-
nationale Trophy of the Dunes autoraces
NAV.

Maandag was 't helemaal stil, terwijl het
weer nog niet eens zo beroerd was. Wel
wat bewolkt, maar de temperatuur bleef
nogal prettig.
Er kwam een meneer een praatje maken in
de tent. Nou, daar konden we ook al niet
veel levensvreugde van overhouden, want
nij had een heel pessimistisch betoog over
de zee- en luchtverontreiniging. Binnen 5
jaar moet er wat gebeuren, anders gaan
we er allemaal aan! was zijn mening. Ik
werd eerst wat nijdig, want ik zag dat het
nogal indruk op Jans maakte en die heeft
het toch al zo kwaad. Ik zei hem dat de
wetenschap toch wel in staat moest ge-
acht worden deze problemen op te lossen.
Ze vinden vast wel de een of andere stof
uit, die alle giftige spullen vernietigt. 'Ja-
wel', zei de man, 'daar schiet je juist geen
fluit mee op, want met het ene chemische
middel bestrijden ze het andere en zodoen-
de zit je in een cirkel waar je niet meer
uit komt' Gif blijft gif!'
Dinsdag begon het weer aanmerkelijk beter
te worden en woensdag was 't helemaal
het einde! 't Is jammer dat ik u vrijdag
(dus vandaag!) niet kan vertellen hoe het
donderdag en vrijdag was, want ik moet
mijn kopij altijd donderdags inleveren.
Maar ik heb goede hoop dat het goed
blijft en dat de aangekondigde onweers-
buien nog een beetje zuidwaarts blijven,
als ze er toch moeten komen.
Woensdag was 't dus heerlijk weer en dat
kon je meteen merken. Niet dat 't uitzon-
derlijk druk werd, maar de hele dag een
gestadige aanloop, vooral moeders met klei-
ne kotertjes, want de ouderen zijn al weer
naar school. Toch is 't opmerkelijk dat er
maar betrekkelijk weinig mensen in zee
gaan, zeker in deze dagen.
U ziet 't: weinig te vertellen deze keer, het
drukke gekrioel is afgelopen en dan gebeurt
pr ook niks bijzonders eigenlijk.
Straks is het weer: inpakken en weg we-
zen! Maar zover is 't nu nog niet. Ik kom
echt volgende week vrijdag nog terug
hoor! STOELEMAN



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling, die
wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en
bi) het overlijden van onze lieve Man, Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader

GERRIT KRAAIJENOORD
betuigen wij onze welgemeende dank. In 't
bijzonder aan de Directrice en dames ver-
zorgsters van het Rusthuis 'Hulsmanhof'
voor de goede zorgen die zij hebben ver-
leend.

Namens de familie:
C. Kraaijenoord-Keur

Zandvoort, augustus 1971
Nieuwstraat 10

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

uitslagen zandbouwwedstrijd

Voor LEDEN komen beschikbaar:
de eengezinswoning
1. FLEMINGSTRAAT 2, huurpr. ƒ 102,55

per maand.

de bovenduplekswonmgen
2. VONDELLAAN 41 RD., huurpr. / 70,80

per maand.

3. VONDELLAAN 45 RD.. huurpr. ƒ70.80
per maand.

De toewijzing van deze woningen geschied
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklarmg. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij Burgemeester en Wethouders. Het inko-
men van het gezinshoofd is medebepalend
i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór dinsdag 24 augustus a.s.
19 uur aan het kantoor van de vereniging
Noorderstraat 1, onder vermelding van
rangnummer.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 21 en zondag 22 augustus:

Zr. E. Reitsma, v. Lennepweg 42, telef.
2382.

APOTHEEK:
20—26 augustus:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 22 augustus:

Kerk:
9 uur: Pfarrer Wilhelm Fleer, Bochum.
10.30 uur: Jeugddienst. ds. C. Mataheru.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 22 augustus:

10.30 uur: ds. A. Noorman, n.h. te Bus-
sum.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 22 augustus:

10 en 19 uur: ds. D. Ringnalda, Haar-
lem-Oost.

Kernverkondiging uit de liturgie van de 21e
zondag door het jaar: ZULLEN WEINIGEN
GERED WORDEN?

H. AGATHAKERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 21 augustus:

19.30 uur: misviering.
20.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist in de duitse taal door
Pfarrer W. Sternemann, Essen.

Zondag 22 augustus:
9.30 uur: eucharistie duits-nederlands.
11.30 uur: eucharistie m.m.v. het dames-
en herenkoor.
19.30 uur: avondmis.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, Linnaeustraat
Zondag 22 augustus:

8.30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang en kinderkoor.

't Was jammer dat de voor vorige week
woensdag geplande zandbouwfigurenwed-
stnjd die de evenementenkommissie van de
zandvoortse vvv m samenwerking met het
Zandvoorts Nieuwsblad had voorbereid in
verband met de slechte weersomstandighe-
den geen doorgang kon vinden. Er was een
groot aantal aanmeldingen, waardoor het
mogelijk was geweest de deelnemers in drie
klassen te laten uitkomen. De wedstrijd
werd een week uitgesteld.
Het weer was nu prachtig, maar de scho-
len in Duitsland waren inmiddels begonnen
en bovendien liep het een beetje tegen met
de waterstand. De 36 deelnemertjes had-
den aan het stukje strand echter wel ge-
noeg en de jury, bestaande uit mejuffrouw
L. Brandse, informatrice van de vvv, en de
heren G. Loogman en C. Kuyper kon bij
monde van de heer Loogman een aantal
kinderen met een prijs gelukkig maken. Dit
waren:
Erik Koper (zeepaardje) 11 jaar, 1e prijs,
waardebon van ƒ 10,—; Karin Visser,
(paard) 12 jaar, 2e prijs, waardebon van
ƒ 7,50; Brigit Turkenburg samen met Wilma
Valkestein (druipsteenkasteel) 11 jaar, 3e
prijs, waardebon van f 5,—. En Marjan
Weenink (krokodil) 9 jaar; Patricia Boom,
(Pip) 4 jaar; Frank Boom (Zip) 7 jaar;
Laura Oort (spaanse danseres) 10 jaar;
Nancy Bromet (kasteel) 10 jaar; Yvonne
Bromet samen met Lia Flessendrager (dorp
in 't verleden) 10 jaar; Marjan v.d. Mije
(race-auto) 5 jaar; Henk Jan Visser (var-
ken) 10 jaar; Carla Ruigrok samen met Mo-
nique van Norden (konijn) 8 jaar en Pe-
ter Koper (schildpad en zeester) 6 jaar,
die allen een waardebon van / 2,50 ont-
vingen.
De prijsuitreiking vond plaats in het strand-
paviljoen van de heer Termes, waar alle
deelnemers een verfrissing kregen aangebo-
den.

We kregen de indruk dat dit evenement
door de organisatie niet als geheel geslaagd
werd beschouwd, iets waar we het volko-
men mee eens kunnen zijn. Een zandbouw-
wedstrijd is een attraktie voor de jeugd, is
het altijd geweest en zal het ook altijd b l ij-
ven. Maar dan wél in het hoogseizoen en
rekening houdend met het getij.

Kr.M.

TZB BENOEMDE
NIEUWE TRAINERS
Als opvolgers van de heer A. Stokman, die
trainer geworden is van het haarlemse
VVH, zijn benoemd de heren C. Koster en
S. Keuning.
De heer Koster, die enkele jaren als semi-
profvoetballer bij EDO onder kontrakt
stond is belast met de training van senio-
ren en a-junioren.
De heer Keuning die de vereniging reeds
eerder als trainer diende zal de training
voor de overige jeugd verzorgen.

adverteren
doet verkopen

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 21 augustus:

Ie zaterdagteam—Halfweg 1 16 u.
2e zaterdagteam;—Halfweg 2 14 u.
3e zaterdagteam-—Halfweg 3 16 u.
4e zaterdagteam—Halfweg 4 14 u.

Interr. junioren:
Zandv.m. A-1—RCH A-1 18 u.

Programma zondag 22 augustus:
Lugdunum 1—Zandv.m. 1 14.30 u.
Vitesse '22 2—Zandv.m. 2 14.30 u.
Vitesse '22 3—Zandv.m. 3 14.30 u.
Zandv.m. 4-AFC 4 11.30 u.
Zandv.m. 5-AFC 5 11.30 u.
Zandv.m. 6—AFC 6 11.30 u.

Programma woensdag 25 augustus:
•Zandv.m. 2—Schoten 1 18.30 u.
Zandv.m. 3—Schoten 2 18.30 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen woensdag 18 augustus:
A-junioren:

TZB 2-ODIV 2 0—5
Programma zaterdag 21 augustus:
B-junioren:
Verliezaarsronde Jan van Gemerdentoernooi
op Sportpark Schoonenberg te Umuiden

13.15 u.
C-junioren:

TZB blauw—TZB geel 14 u.
A-pupillen:

Zandv.m.-TZB 1 12 u.
Zandv.m.—TZB 2 12 u.

B-pupillen:
Zandv.m.—TZB A 11 u.

Programma zondag 22 augustus:
TZB 1—SVY 1 14.30 u.
TZB 2-SVY 3 12 u.

A-junioren:
Vogelenzang 1—TZB 2 12 u.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Klein en groot
eten v. d. Werff'B brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Makelaar O.s.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Sexbladen zijn duur!!
U kunt onze sexportefeuille huren
voor ƒ 1,75 per week, w.o. Tum-Tum,
Candy, Rosie, etc.
Inl.: tel. 3508. Uiterste diskretie.

Vier't in "HET HOGE DUIN"
de geschiktste zalenakkommodatie in uw omgeving voor

RECEPTIES, DINERS, FEESTJES EN PARTIJEN
maar ook voor vergaderingen, reunies, enz. (*EEN.

PORT-SHERRY-VERMOUTH nog steeds 1.- : ZAAL?*
FEESTELIJKE KOMPLETE DINERS reeds v.a. 7.50
GOEDVERZORGDE KOFFIETAFELS . reeds v.a. 5.95

vraag de folder met menusuggesties vanaf 15 personen!

^HnHDGEDÜIHEtA
fL

2wEIo «-S
SPECIALITEITENRESTAURANT VAN HET DIRK VAN DEN BROEK-CONCERN l

HUUR!

-GROOT IN TEXTIEL
met vestigingen m HAARLEM- HEEMSTEDE en ZANDVOORT, vraagt
voor zo spoedig mogelijke indiensttreding:

1ste Verkoopster
e n

Leerling-verkoopster
voor haar filiaal te ZANDVOORT.

Salariëring alsmede de
sociale voorzieningen
zijn prima

Gelegenheid tot
solliciteren:
Grote Houtstraat 83-87
Tel. 023 -31 9046

Grote Krocht 30
Tel. 02507 • 26 66

Stationsrestauratie NS
te Zandvoort aan Zee, vraagt per 1 september
voor haar kiosk:

A. 65+ van' 's morgens 6 tot 9 uur.
B. M E I S J E van 's morgens 9 tot 18 uur

Sollicitaties: Boerlagestraat 5, telefoon 4109.

Voor onze afdeling SORTEER- en INPAKWERK
vragen wij met spoed

enkele medewerkers(sters)
Ook gehuwde dames kunnen voor halve of hele
dagen te werk worden gesteld.
Werktijden eventueel nader overeen te komen.

Corodex n.v.
NOORDERDUINWEG 48 - TELEFOON 2541

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

AUTOSHOP RAAYEN
Een greep uit onze artikelen

Elektr. soldeerbout 60W ...ƒ
Voetpomp ƒ
Schaarcrick ƒ
Verbanddoos ƒ
Temperatuurmeter ƒ
Set ringsleutels (6 stuks) ƒ
Werkhandschoenen, per paar ƒ
Antenne (inzinkbaar) ƒ
Autoradio + speaker + inbouw-
en ontstoringspakket
2 stereo speakers
Cassette recorder, batterij-
of netvoeding 169,-nu
Cassette 120 min ƒ 12,50 nu

15,95 nu
27,50 nu
22,50 nu

5,75 nu
8,25 nu

13,85 nu
6,95 nu

19,35 nu

159,— nu
53,— nu

9,25
18,25
13,50
3,50
4,50
7,65
3,50
8,95

f111,30
f 27,50

f 127,50
f 8,10

AUTOBEDRIJF RAAYEN
Flat-Dealer

Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort-Nrd.
Telefoon 02507-5346*

HEEMSTEEDS
HANDELSONDERWIJS

O p g e r i c h t i n 1 9 4 1

Erkende opleiding voor:

Middenstandsdiploma
Éénjarige opleiding voor gevorderden.

Tweejarige opleiding voor hen die met deze
studie beginnen.

Aanvang der lessen: vrijdag 20 augustus

Praktijkdiploma Boekhouden
Duur der opleiding ruim één jaar.

Voor hen die voldoende gevorderd zijn met
deze studie bestaat de mogelijkheid tot
deelname aan een kursus die opleidt voor
het examen in december van dit jaar.

Aanvang der lessen maandag 23 augustus

Inschrijvingsgeld / 25,—, welk bedrag op het
kursusgeld in mindering wordt gebracht.

Informeer bij onze oud-leerlingen naar onze
prachtige resultaten.

Inlichtingen en aanmeldingen bij:

J. STEENBRINK
Kerklaan 131 — Heemstede — Tel. 285.721

Adverteert in deze krant

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote ',.
kollektie
tapijltegels en
kamerbreed tapijt

Mmtrfe-tvraln Cruquius bij Heemstede;

telefoon 023-286161/288152(4 lijnen)

Spaainevng 75, postbus 155, Heemstede,

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595.-. of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

HONDEN
Scfc
Plukken
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.

G e v r a a g d voor spoedige indiensttreding:

EEN, TYPISTE
(voor hele dagen)
Het bezit van het MULO-diploma strekt tot aan-
beveling.
Haar taak zal bestaan uit het typen van begro-
tingen, het verzorgen van de korrespondentie e.d.
Wij bieden een prettige werkkring en een goed
salaris.
Adviesbureau voor bouwkosten C A L C U N.V.
Brederodestraat 31, Zandvoort. Tel. 5144* - Na
kantoortijd: 2383.

Wasautomaten
HOGE tnrull oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlôrenstraat 113
Telefoon 4479.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

. VERKOOP en SERVICE
d dn bij U thuis! M°tor tune «p • ve'i<o-

. . . heidsinspektie - occasions.
Uw maxi lakens voor een
mini prijs! _ . , , , ,

_ _ _ _ . Geheel of ged. leeg te aan-
UI4OOOKII C U k l vaarden woonhuis te koop
•f dddCIII U II L L gevraagd.
DEPOT WASSALON Haltn. N' V- Makelaardij 'VEMA'.

Als vanouds mevr. Schram. J52 Jï L Harddraverslaan 9, Sant-
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999 straat 63b' Poort. tel. 023-377767.

De Stichting voor Huishou-
delijke- en Gezinsvoorlich-
ting, afd. Zandvoort, vraagt
een werkster voor 1 a 2
tiaal per week.
Pers. of tel. aanm. donder-
dagmiddag van 2 tot 4 uur,
Tolweg 10. tel. 2683.

Citroen 2CV te koop, eind
67, ƒ 1800,-. Keesom-

straat 45.

Gevr.: leerling-monteur en
oenzinepomp bediende.
Autobedrijf Raayen, Kam.
Onnesstr. 15, tel. 5346.

Te koop: Fiat 500 de Luxe, ,
b.j. 1970. Tel. 5990 o.z.a. voor de zaterdag:
. meisje, 16 jr., v. huish.

Amsterdam, aang.: 9-kam, 1/verk of opPas' Tel' 3078'
woning, geschikt voor pen- ~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~
sion, badcel, keuken; gevr.
4-kamerwoning in Zandv.
Fel. 2066, Zandvoort.

Gezocht voor jonge vrouw:
leuke werkkring In school-
uren van zoon. Mevr. Van
Dam, Willemstraat 6.

Fe koop aangeb.: 2 Kelim
stoelen en t.v.-tafel. Telef.
4752.

WONINGRUIL
Haarlem - Zandvoort. Aang.:
vrij ben. huis, bev. 2 kam.,
keuk., kelder, voor- en grote
achtertuin, huur ƒ 59,30 per
mnd. Gevr.: huis in Zandv.
J. Nijssen, Indischestraat
159zw, Haarlem of br. ond.
nr. 6001 bur. Zvt. Crt.

Damesfiets te koop, ƒ 50,-.
Piet Leffertsstraat 32.

Beeldig Perzisch (Angora)
poesje, (kl, schildpad) en
Siamees katertje te koop,
met pracht stambomen, 8-
.weken. Kostverlorenstr. 38,
telefoon 5711.

Fe koop wegens vertrek:
kinderledikant met z.g.a.n.
matrasje, 4-pits gaskom-
foor, z.g.a.n. Philips TV,
gr. beeld, platenwisselaar
m meubel met radio.
Van Lennepweg 36/111. '
(Tevens teg. advertentiepr.
f 7,50, gratis af te halen:
oankstel b.u., slaapbank m.
2 fauteuils).

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons opl

Lange Holstraat 1-5.
HAARLEM,
telefoon 023 • 31 5055

STALLING voor caravans en
boten aangeb. te Zandvoort.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

Aangeb. grill kap, 32 kip-
pen p.u. voor aard- of pro-
paangas. Tev. een National
Kasregister, 2 kelnertelwer-
Ken, 10 uitsplitsingen, in st.
v. nw. Te bevr. tel. 023 -
26 36 44.

Ervaren administratieve vrl.
Kracht zoekt werkkring voor
4 dgn. p.w., ca 5 uur per
dag. Br. ond. nr. 6003 bu-
reau Zandv. Crt.

Jong echtp. zoekt woning
of 4-kamerflat. Br. ond. nr.
6002 bur. Zvt. Crt.



GOED NIEUWS
van het ZWARTE SCHAAP
De concurrentie zal wel zeggen: „Het ZWARTE SCHAAP
is hartstikke gek", maar maakt U maar dat U erbij bent.

ENORME PARTIJ
vlotte KDSfDERPULLOVERS
maten 98 t.m. 164, alles leuk vlot kindergoed

Duizenden stuks Engelse
lamswollen herenpullovers

met en zonder mouw
Alleen te koop in de zogenaamde betere zaken

DUIZENDEN STUKS
Italiaanse
dames- en herenpullovers

met rolkraag en met lange mouw, in alle mogelijke kleuren

Wat U ook maar uitzoekt

uit deze ongekend mooie partij

u betaald, slechts

Tientje
per
stuk

HET ZWARTE SCHAAP
KERKSTRAAT 10 - ZANDVOORT

Gun uw kinderen de zo broodnodige beweging in
de frisse lucht.

De Zandvoortse Hockey Glub
ontvangt hen graag als lid, zowel jongens als
meisjes, vanaf ongeveer 10 jaar. Inlichtingen:
A. Balledux, Haltestraat 27, Zandvoort, tel. 2596;
M. van den Bergen, Fahrenheitstraat 38, Zand-
voort, tel. 4511.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

.
( -BANS^BALLET,
^-^ STUDIO

o.l.v. Gloria & M. Tschernoff, J. L. Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel. 023-312181

Ballet - Bewcgingslmnst

Spaans ballet - Jazz ballet

Standaarddansen
Zuid-Amerikaans
Beat- en Souldansen

Scholieren-, volwassenen-
en echtparenclubsvolwassenen-, kinder- en kleuterclubs

BALLETLESSEN GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Aanvang der lessen maandag 6 september. Voor kinderen en kleuters op
maandag om 4, 5 en 6 uur. Inlichtingen en aanmelding: Gemeenschaps-
huis of via Balletstudio Haarlem, tel. (023) 312181. INLICHTINGEN en
AANMELDING DAGELIJKS.

T iiltliiliHiri's!*&™™~a ^hBBBBl

een begrip voor goed chemisch reinigen en modelpersen

Een primeur voor
Zandvoort

Heeft U haast telefoon 2574
maak dan gebruik van onze twee uur service

U kunt er desnoods op wachten
Geen regenkleding - niet op ZATERDAG en VRIJDAGS TOT 10 UUR

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schilders-

U.C. v.
Telefoon 2638.

LOODGIETER NODIG1?
Bel. 023-371835.

Radio Peeters
BIEDT U:

KT V, 56 cm van2O98,- voor 1398,-

RCA cass. ree. Iichtnet[batt
RCA portable radio plus recprder,

lichtnet plus batt.
RCA stereo recorder, 3 snelh
RCA stereo recorder, losse boxen
RCA portable radio
RCA portable radio met lamp
SONY portable radio FM|MG
SONY portable radio MG|KC
Arena tuner|verst. met luidspr
Erres cass. recorder plus liclitnctapp.
SONY recorder mono TC 108
SONY recorder mono 4 sporen
Aristona portable TV voor accu plus

van 385,- voor 248,-

van 458,—
van 898,--
van 998,--
van 95,—
van 110,-
.van 175,—
van 175,—
van 654,—
van 258,50
van 448,—
van 498,-
lichtnet
van 720,-

voor 398,-
voor 598,—
voor 698,-
voor 59,—
voor 68,—
voor 128,-
voor 99,—
voor 498,-
voor 198,-
voor 298,-
voor 348,-

voor 498,-

Klassieke LP's voor slechts 2,50

Radio Peeters n.v.
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort

Al gaat u
over 'n half uur op reis,
de ABN zorgt tijdig
voor uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij
de ABN zijn ze in een wip verzorgd.
En makkelijk, u regelt er ook uw reis-
en bagageverzekering. Alles bij elkaar op
één adres, 'n vertrouwd adres!
Benin uw vakantie bij de ABN.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12,
TELEFOON 02507-5341

• l ••
BRONCO, van JIMI HENDRIX van 21,-
CRYOFLOVE van 21,-
LED ZEPPELIN III van 21,-
JETHRO TULL. Aqualung van 21,-
BLOOD, SWEAT and TEARS 3 van 21,-
PROCOL HARUM, Broker» Barricades van 21,-
EMERSON LAKE & PALMER H .... van 21,-
JUICY LUICY van 21,-
COLOSEUM LIVE van 30,-
OTIS REDDING en JIMI HENDRIX van 21,-
STONES van21,-
NIEUWE MOTHERS OF INVENTION

voor
voor
voor
voor
voor

• voor
• voor
• voor
• voor
• voor
1 voor

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
14.90
14,90
24.-
15,90
15,90
PI
L. 1,~

alleen bij Radio PEETERS N.V.
HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT - TELEFOON 3618



— -_ — - — -f

Lemon Drink
Koolzuurvrije citroenlimonade

3 bekertjes
a 0.20 Itr

rose
4 rol a 250 vel

SPECIALE AANBIEDING ZOMERWIJNEIM

fles 0.70 Itr.
een natuurzuivere Rheinhessenwijn 2.95

2 blikjes a 100 gram

frisrinse Moezelwijn fles 0,70 Itr. 3.95

frisse, witte zachtdroge Rheinpfalzwijn 2.75

3 f lessen in
draagdoos met
2 wijnroemers

m Venmcelli
fijn of middel

• zak 500 gram JÖO

fflakreelinoiie
Three Diamonds

1/1 blik J^

Ch Sperziebonen
fijn extra kwaliteit éf^ é£%

1/1 blik $* «939

albert heijn

Limonadesiroop
BITTER LEMON -« &? r~

. iB -fî k fif̂ fcfcgr N «JPttJP
f les 0.75 liter X? A*

albert heijn

Boomboterkoek
± 250 gram Jtl

8 hele schijven

v 1/1 blik J i?»

UIT DE DIEPVRIES

Ch Spinazie
pak
450
gram

pak
750

gram

In de SuperMarts met een gebakafdeling
geldig t/m zaterdag

Mokkaeakèjgg
± 350 gram J^ JL»

Vlindersnacks Nibb-it
zak 100 gram
advies-
Prijs

lunchworst
vacuüm verpakt

100 gram ̂

GELDERSE

Gekookte Worst
aan 't stuk 300 gramftfï

per 100 gram J&U

Uit onze afdeling delicatessen

100 gram. T4

Trévoux
Fijne Handpeer
'kwaliteitsklasse I

mandje V/2 kilo

AndïJVl® kwaliteitsklasse I kilo D S
»(SÜR!yS§Mj[y kwaliteitsklasse I mPerssinaasappelen extra o 958

veel sap £. KlIO W*

t/m zaterdag

Varkensfrikandeau
van de ham
5 00 g

Hamlappen mar^ s? 4?8

Varfcenssehnitzel 100 gram i
1.9' 98

• **̂ egSöSSS îSw*Cemmersa

NNinkel\waar

SAMEN

biologisch inweek- en voorwasmiddel
N U in dubbelpak

600 gram
dubbelpak

B00 gram

j ^\

alberfc heijn N

CfifèlMelk
1 liter

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord '
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Prijzengelden van donderdag 19 t/m woensdag 25 augustus '4 ( 'tytyf ' . ^ ' • ' • • • , - .

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming
Dr. C. A. Gerkestraat 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.I.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hopgte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
iosse eksempiaren f 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTS
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

pil ondanks bezwaren
steeds meer in trek
Ondanks alle bezwaren tegen de pil in al-
lerlel publikaties in de pers, en de vaak
weinig verhelderende diskussie via radio en
televisie, neemt het pllgebrulk nog steeds
toe. In ons land Is de omzet van alle soor-
ten anti-konseptle-piilen het afgelopen jaar
naar schatting met een derde gestegen. Dit
terwijl de algemene stijging dor omzet van
geneesmiddelen in 1970 lager was dan in
1969.

Die sterke pil-toename werd veroorzaakt
door twee groepen vrouwen, waarvan de
eerste uit die vrouwen en meisjes bestond
die tevoren weifelend tegenover de pil had-
den gestaan en dit nu 'inhaalden'. Boven-
dien was het aantal nieuwe pilgebruiksters
groter dan het aantal vrouwen dat om leef-
tijdsredenen met het pilgebruik stopte.
Naar schatting bedraagt het totale aantal
gebruiksters van de pil in ons land op dit
ogenblik zo'n 450.000.

prof -basketball
vanavond
in sporthal

Hedenavond vindt in de' Pellikaan sporthal
aan de A. J. van der Moolenstraat een ont-
moeting plaats tussen het amerikaanse bas-
ketballteam van All Stars Midwest en de
basketballers van The Lions. Het is de eni-
ge wedstrijd die de basketball-profs van
All Stars Midwest — op doorreis voor een
toernee in de Sovjet-Unie — tegen een ne-
derlandse ploeg spelen. Voor The Lions is
het een unieke gelegenheid de nodige erva-
ring op te doen tegen een buitenlands team
van basketballspecialisten. Lions rekent op
een grote publieke belangstelling voor de
wedstrijd, die om 8 uur begint.

Intussen zijn er weer nieuwe pilsoorten op
de markt gebracht, waarvan de samenstel-
ling zodanig is dat de eventuele schadelijke
bijwerkingen nóg geringer zijn geworden,
bij verstandig gebruik en goede regelmatige
kontrole. Hiertoe behoren onder anderen:
Neogynon, Ovanon, Ovpstat, Ovulen 50 en
Stedicil-D, al naar verkiezing door de eigen
arts. Ook de 'oudere' soorten zoals Lyndiol
2.5 worden nog zeer veel gebruikt.
Ook in Engeland hebben de aanvallen op
de pil nauwelijks invloed op het gebruik
ervan gehad (evenmin als de vrijere abor-
tus provocatus die reeds twee jaar in dat
land geldt). Tengevolge van de opzienbaren-
de, aanvechtbare verklaring van het 'Dun-
lop-committee on the safety of drugs' in
december 1969, over het veroorzaken van
trombose en embolie door sommige soor-
ten orale antikonseptiemiddelen, stopte een
aantal britse vrouwen met het pilgebruik.
Ook trad er toen tijdelijk een stilstand op
in de toename der pilgebruiksters, maar in
juni 1970 was het oude niveau al weer be-
reikt. Tegen een half miljoen pilgebruiksters
in 1965 bedroeg hun aantal in 1969 al het
drievoudige, en is nu zeker twee miljoen of
meer.

Wanneer de anti-konseptiepil, zoals nu weer
aan de orde werd gesteld, in het pakket
der ziekenfondsverstrekking in ons land
wordt opgenomen, zal ook een einde ge-
maakt (moeten) worden aan de tot nu toe

. onopgeloste vraag of de medische bege-
leiding van de pil ook onder het abonne-
mentshonorarium der huisartsen valt. Deze
mochten de hieraan verbonden kontrole"-
konsulten en die waarbij de pil voor het
eerst wordt voorgeschreven niet deklareren.
Dit betekende bij een regelmatige zesmaan-
delijkse -kontrole bijna een miljoen ekstra
konsulten per jaar, voor ongeveer 4500
huisartsen tesamen, gemiddeld zo'n 200 per
arts. In sommige streken van ons land is
het pilgebruig veel lager dan elders, vooral
in de zuidelijke provincies, zodat een deel
der huisartsen veel méér dan 200 pilkon-
troles per jaar moeten verrichten, die
meestal meer tijd vergen dan een 'gewoon'
konsult.

De huisartsen moesten op advies van de
landelijke huisartsenvereniging de pil-konsul-
ten al jarenlang noteren, met de vage hoop
dat deze eens zouden worden uitbetaald.
Het opnemen van de pil in het ziekenfonds-
pakket kan nog enkele andere problemen
opwerpen. Een patiënte zou dan van haar
arts kunnen eisen dat hij haar de pil (voor
ziekenfondsrekening) voorschrijft, ook wan-
neer hij daar zelf principiële of andere be-
zwaren tegen heeft. Ze heeft immers recht
op de pil, terwijl een arts nooit een ge-
neesmiddel voorschrijft waartegen hij be-
zwaar koestert, hetgeen een patiënt dan
ook nooit van hem eiste. In dit geval ech-
ter wel?

Tenslotte impliceeft deze nieuwe verstrek-
king misschien ook dat bij een eventuele
mislukking der antikonseptie door de pil,
de daardoor opgetreden zwangerschap zon-
der meer (via het ziekenfonds) wordt on-
derbroken wanneer de patiënte zulks wenst.
Deze laatste mogelijkheid zou pas gereali-
seerd kunnen worden nadat de wet op abor-
tus provocatus gewijzigd is en deze ingreep
mede onder het ziekenfondspakket valt,
waarover nu gediskussieerd wordt.

VLIEGJESINVASIE

VERDREEF STRANDBEZOEK

Zondag heeft een invasie van tienduizenden
vliegjes aan het strand badgasten en dag-
jesmensen tot een vroegtijdige aftocht ge-
dwongen. De vliegjes streken omstreeks het
middaguur neer en maakten een ongestoord
verblijf aan het strand en in zee vrijwel on-
mogelijk. Zwemmers kwamen.haastig uit het
water om aan de vliegjesplaag te ontkomen
en overal maakte men zich gereed het
strand te verlaten. De uittocht van het dag-
bezoek, dat anders tegen het eind van de
middag plaatsvindt, begon nu verscheidene
uren eerder en tegen vier uur bood het
strand de aanblik van een gewone dag door
de week. Op dat moment zag de vloedlijn
en een deel van het ontruimde strand zwart
van de vliegjes die een landing op zee en
aan het strand niet hadden overleefd.

Vorige week vrijdag kreeg Scheveningen
een aanval van de vliegjes te verduren en
jaagde tientallen badgasten van het strand
Over de herkomst van de vliegjes is tot op
heden nog niets bekend.

Het verleden van Zandvoort — mooi, lelijk, rommelig, soms schrijnend, maar altijd
aandoenlijk — oefent nog steeds aantrekkingskracht uit op het nageslacht. Dat heeft

de zaterdagavond voor het laatst geopende ekspositie van foto's, tekeningen en pren-
ten van pud-Zandvoort weer eens op overtuigende wijze bewezen. De tentoonstelling
in de ontvangsthal en de grote zaal van het Gemeenschapshuis aan de Louis Davids-
straat trok de afgelopen drie weken ongeveer 1600 bezoekers. De door het genoot-

schap Oud Zandvoort gehouden filmvoorstellingen mochten zich eveneens in een grote
belangstelling verheugen. De interesse voor de historie van Zandvoort beperkte zich
niet alleen tot de ouderen, ook de jeugd liet zich zien. Zo werd de ekspositie o.m. be-
zocht door zeventig leerlingen van twee zandvoortse scholen.

resultaten 6-urenraces op circuit
Zaterdag vonden op het circuit de jaarlijkse
door de KNMV georganiseerde 6-urenraces
voor sportmachines plaats. Aan de wedstrij-
den namen in totaal tweeëndertig kombina-
ties deel. De uitslagen luiden:

Sportmotoren 250 cc:
1. F. Lengkeek, Den Haag en J. Huberts,
Den Haag, Honda, 169 ronden=708.617 km
in 6 uur en 40.2 sek.; 2. Ducombaix en
Guldner, Frankrijk met een Ossa, 163 ron-
den=683.459 km; 3. C. Rpmain en A. Cor-
tesse, België, Kawasaki, 160 ronden=
670.880 km; 4. W. Aust en H. Köontgers,
West-Duitsland, Yamaha, 155 ronden.

Sportmotoren 251 tot en met 500 cc:
1. Herbert Spahn, Amstelveen en P. Vigno-
ni, België, Kawasaki, 181 ronden=758.933
km in 6 uur en 24.3 sek.; 2. A. van der
Broeke, Middelburg en A. de Korte, Melis-
kerke, Yamaha, 175 ronden=733.775 km;
3. R. Biscardine en P. Bates, Engeland,
168 ronden=700.424 km; 4. J. Wenz en H.
Roth, West-Duitsland, Suzuki, 168 ronden.
Het verschil met no. 3 bedroeg 34,8 sek.

Sportmotoren boven 500 cc:
1. K. Buckmaster en H. Robertsen, Enge-
land, 180 ronden=754.740 km in 6 uur 1
min. 38.5 sek.; 2. T. Waterer en M. Rus-
sell, Engeland, Triumph, 176 ronden=
737.968 km; 3. R. Prior en L. Phelps, En-
geland, Triumph, 175 ronden=733.775 km;
4. S. Pischer en G. Höfler, West-Duitsland,
BMW, 174 ronden.

Tijdens de wedstrijden vond in het Schei-
vlak' een botsing plaats tussen de machines

van de britse rijder Ronald Wittich en de
Zwitserse coureur Genould. Eerstgenoemde
liep daarbij een zware hersenschudding op
en moest in een haarlems ziekenhuis wor-
den opgenomen.

BELG NA CIRCUITONGEVAL
OVERLEDEN
In een haarlems ziekenhuis is zaterdag de
67-jarige G. van Voorde uit België aan zijn
verwondingen overleden die hij op zaterdag
3 juli tijdens de training voor de Coupe de
Benelux opliep. De als baankommissaris
optredende Belg stond met twee landgeno-
ten aan de verkeerde zijde van een vang-
rail, toen hij door een slippende auto werd
geraakt.

BRIGADE REDDE
DRIE KLEUTERS
Drie op een zandbank voor de kust spe-
lende kinderen van plm. 4 jaar zijn zondag-
middag door leden van de kustbrigade ge-
red. De kleuters werden door het snel op-
komende water verrast en zagen geen kans
meer het strand te bereiken. De ZRB zorg-
de er voor dat de kinderen spoedig uit hun
benarde positie werden bevrijd.

AUTO UITGEBRAND
Gistermiddag is.op het parkeerterrein te-
genover de ingang van het postkantoor aan
de Louis Dayidsstraat een auto in korte
tijd geheel uitgebrand. De brandweer kon
tegen de hoog oplaaiende vlammen vrijwel
niets uitrichten en moest zich tenslotte be-
perken tot het nablussen. De brand zou zijn
veroorzaakt door met lucifers spelende
kinderen.



ik<zie> *M
Momus heeft dat soms ook

Beste vrienden, ik heb een paar maal in
mijn jarenlang durende medewerking aan de
Zandyoortse Courant gemerkt dat mijn gro-
te vriend Momus soms eens niets wist te
vertellen. Dan dacht ik: Gompie, als dié
het niet meer zo scherp ziet. dan kan ik
mijn schrijfmachine wel op het zinken dak
gooien. Hij zei dat altijd bijzonder be-
scliaafd, ik zou haast zeggen: hij zei het
zijn lezers en lezeressen met een van smart
verwrongen pen, maar met een enorme zelf-
beheersing, waardoor hij zijn terugtocht op
voorname wijze dekte.
Hij had dan dat ontwapenende: Ach, lieve
vrienden, het gaat niet, het gaat écht niet,
Ik was wat verdrietig en misschien ook wel
opstandig en daarom kan ik u niets zeg-
gen vandaag.
Wel, ik heb dat goed begrepen, zo goed
zelfs, dat ik er volledig in kan komen dat
Momus een enkele keer de kluts kwijt raakt.
Ik zal u een geheim verklappen: Ik heb dat
ook. Nu, op dit ogenblik.
Ik heb geen fluit in het midden te brengen,
omdat ik eenvoudig geen enkel aankno-
pingspunt zie met de humor, die toch over-
al te vinden moet zijn. Kijk, als ik dat niet
meer zie, dan is de kous in feite voor mij
af. Dan is er niets meer, een open plek in
de krant. Tegelijkertijd realiseer ik mij, dat
de redakteur en de zetter plus de drukker
dit nooit kunnen meemaken, want dan ver-
schijnt er plotseling geen krant! En dat is
een ondenkbare situatie, vrienden, als u
wilt verstaan wat ik bedoel.
Ik zag nog iets in voetbal, maar eigenlijk
was ik er zo beu van, dat ik dat onder-
werp maar inslikte. Er zijn overal op deze
kompetitiezondag van eergisteren, gruwel-
daden gepleegd. Zelfs het jongetje Johan
Cruijff was er bij. Nare dingen, Johan trap-
te na en dat heeft de scheidsrechter niet •

gezien. Jammer, voor het nederlands voet-
bal, want dan was er eens een goser het
veld uitgestuurd, die behalve perfekt voet-
bal speelt, ook nog een vervelende mentali-
teit demonstreert ten opzichte van zijn te-
genstanders.
Dan is er nog de kwestie van het gezag
bij de militairen. De een wordt in watten
gepakt omdat hij de aandacht trekt met
z'n lange haar. (Er worden in allerijl haar-
netjes beschikbaar gesteld). Een ander
draait de nor in omdat hij een schutting-
woord tegen een kapitein heeft gezegd.
Mensen steken hun oude woonwagen in de
fik om — via een soepel werkend bijstand-
wetje — een nieuwe te krijgen.
Er brandt ergens een groot magazijn van
een levensmiddelenbedrijf af. Personeelsle-
den hebben met de grootste moeite een
deel van de voorraad kunnen redden. 'Be-
dankt', zeggen de dorpelingen en met tien-
tallen — mannen, vrouwen en kinderen —
strijken ze als een zwerm roofzuchtige hor-
zeis op de spullen neer. De toestand loopt
volkomen uit de hand, want sommigen heb-
ben zich ter plaatse al te goed gedaan aan
alkoholische dranken, zodat ze 'waggelend'
hun slag slaanl
In Ierland slaan ze elkaar dood omdat de
een 'anders denkt' dan de ander,
't Is wel een heel wonderlijke wereld.
En dan nog een laatste onthutsend bericht:
In Friesland gaan opeens allerlei lieden op
een paal in het water zitten om het wereld-
rekord 'paal-zitten' te breken. Je moet
maar op het idee komen.
Nee, vrienden, vandaag maar niet. Ik word
zo langzamerhand ook een dagje ouder en
zelfs een beetje gekker dan ik al was.
En met dat laatste wil ik zeker niet te
koop lopenl BARTJE

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
/585,-; of 1 x ƒ 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Aangeb.: 4-kamerwoning in
A'dam, huur ƒ 105,- p.mnd.
Gevr.: 4-kamerwoning in
Zandv., huur tot ƒ 250,- per
mnd. Tel. na 18 uur: 020 -
794962.

Te huur of te koop aangeb.:
gestoff. 4 kmr. maisonette,
uitz. op zee. Te bevr.: Bre-
derodestraat 43, tel. 5182.

Voor perm. te huur gevr.:
gemeubil. kmrs. voorz. van
alle komf. Te bevr. Brede-
rodestraat 43, tel. 5182.

Aangeb.: 1 meisjes rijbroek,
rijlaarzen en cap, leeftijd 8-
10 jr., samen ƒ 50,-; 1 pony-
zadel + stijgbeugels, ƒ 25,-.
Fel. 3624.

Aan komen lopen: rode ka-
ter. Haltestraat 81.

Gevr. voor Het Parool:
GOEDE BEZORGERS.
Fam. A. Keesman, A. J. van
der Moolenstraat 76.

Alleenstaande heer, 60-ger,
b.b.h.h., zoekt gezellige ka-
mer m. keuk. of kookgel.
Ook zomerhuisje m. stook-
gelegenh. is welkom. Br.
ond. nr. 6102 bur. Zandv.
Courant.

Metselaars hebben nog eni-
ge tijd over voor alle soor-
ten metsel- en voegwerk.
Br. ond. nr. 6101 bureau
Zandv. Courant.

Te huur gevr.: zomerhuisje
of derg. voor perm. Tel.
4892.

B.z.a. voor hulp in huish.
vrijdag van 2-5 uur, meisje
van 15 jaar. Tel. 5011.

DUITSE KONVERSATIELES
aangeboden.
Br. ond. nr. 6103 bureau
Zandvoortse Courant.

Te huur gevr. voor winter-
maanden: woning in Zandv.
v. echtp. m. 1 kind. Opgave
telef. woensdag 25-8, tus-
sen 9 en 16.00 uur, 023 -
241964.

G E V R A A G D :

enige flinke bezorgers
voor een ochtendwijk.

KRUISSTRAAT 14 - TELEFOON 3218

't Goud- en Zilverwinkelfje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

Zeer voordelige aanbieding
in zilveren speelgoed

O.a. 5-arms zilveren kandelaar 47,50
Zilveren hondewagen 37,50
Zilveren kruiwagen 37,50
Zilveren stel op bank 42,50
Zilveren engelenwagen 150,—
Zilveren tafelcouverts e.d., o.a.:
6 couverts, glad model, zonder nok 275,—
6 couverts, model parelrand 275,—
6 couverts, model parelrand, (dessert) 275.—
6 couverts, model punt file 275,—
2 lage zware zilveren kandelaars (± 1880) .... 350,—
2 hoge zware zilveren kandelaars, strak model 750,—
12 zilveren apostellepeltjes 95,—
12 zilveren balpootlepeltjes 99,50
Antieke hoge zilveren snuifdoosjes 175,—
Originele antieke zware zilveren tabaksdoos 375,—
Antieke zilveren rammelaar,

met bloedkoralen handvat 250,—
Zeer mooi gemaakt 1° gehalte zilveren dienblad,

(Boonebakker), vierkant model (hekwerk op
pootjes), s 2 kg zwaai 1250,—

12 zilveren parelrand theelepels 145,—

KOM of BEL naar Fa. van Ravenstein '(lid van de Neder-
landse Juwelenbeurs) ALLEEN RIDDERSTRAAT, Haar-
lem, telefoon 023 • 320274.

DERDE PLAATS
VOOR ZRB
Tijdens de afgelopen zaterdag in Noordwijk
gehouden jaarlijkse roei- en reddingswed-
strijden voor kustbrigades is de Zandvoort-
se Reddingsbrigade op de derde plaats ge-
eindigd en moest de vorig jaar veroverde
wisselbaker afstaan aan toernooiwinnaar
Katwijk. Bij de vier onderdelen van de
zwemwedstrijden kwam het ZRB-team min-
der sterk naar voren dan verleden jaar. Op
het nummer 150 meter eindigde de ploeg
in de tijd van 3.20.9 op de vierde plaats.
De redding met tuigjes leverde een derde
plaats op in de tijd van 1.45.0 en het ver-
voeren van een pseudo-drenkeling over een
afstand van 75 meter een vierde plaats in
de tijd van 1.23.5. De brigade eindigde op
de vijfde plaats op het nummer 75 meter
zwemmen met redlijn in de tijd van 3.43.3.
De roeiwedstrijd over 150 meter in red-
dingsvletten leverde een bijzonder spannend
duel op tussen de roeiers van Katwijk en
Zandvoort. Katwijk won de race in 3.47, de
ZRB deed er negen sekonden langer over.
De eindstand van het totaal-klassement was:
1. Katwijk 1, 28 punten; 2. Katwijk 2, 26
punten; 3. Zandvoort, 16 punten; 4. Rotter-

••dam, 15 punten; 5. Heemstede, 12 punten
en Noordwijk, 8 punten.
Volgend jaar worden de wedstrijden, in het
kader van de viering van het gouden ju-
bileum van de ZRB, in Zandvoort georgani-
seerd.

ZOMERÏRAINING OSS
AFGESLOTEN MET
VAARDIGHEIDSPROEVEN
De zomertraining voor OSS junior- en se-
nior athleten op Duintjesveld is vorige
week afgesloten met de gebruikelijke vaar-
digheidstest van het KNGV. Alle tweeën-
twintig deelnemende jeugdleden legden de
vaardigheidsproeven — hardlopen, versprin-
gen, kastiebalwerpen, handbalwerpen en
een wandeling van 10 km — met goed ge-
volg af. Bij de senioren slaagden een man-
lijke en een vrouwlijke deelnemer voor de
tamelijk scherp gestelde eisen van de
athletiektest.

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

adverteren
doet verkopen

ALLE DEELNEMER(STERS)
EHIO-KURSUS
SLAAGDEN VOOR EKSAMEN
Alle deelnemers(sters) aan de door de
afdeling Zandvoort van het Ned. Rode Kruis
georganiseerde kursus Eerste Hulp In Oor-
logstijd zijn eind vorige week voor het
EHIO-eksamen geslaagd. Het waren de
dames U. Bosman, l. L. M. Feith, G. P.
Th. Horning, B. Jagtenberg, R. M. Schaap-
Fictoor, A. D. M. Zonneveld-Schelfaut en
de heren F. A. v.d. Berg, R. Borstel, R.
v. d. Waal.
Na afloop van de theorie- en praktijktest
feliciteerde eksaminator dr. D. Heijmans uit
Haarlem de geslaagden en de docenten dr.
R. Drenth en de heer A. Loos met het be-
reikte resultaat. Hij sprak de wens uit dat
men de verworven kennis nooit in praktijk
zal behoeven te brengen. Mocht dit onver-
hoopt het geval zijn dan zullen de thans
geslaagde EHIO-ers in staat zijn waar no-
dig effektieve hulp aan slachtoffers te ver-
lenen. Eén der kursisten bood de docenten
aan het slot van de bijeenkomst een kleine
herinneringsattentie aan.

KLAVERJASTOERNOOI
IN JUTTERSBAR
Voor de derde achtereenvolgende maal
wordt in de juttersbar van de camping 'De
Zeereep' een klaverjastoernooi voor gasten
en inwoners georganiseerd en wel op vrij-
dag 27 augustus a.s.
Evenals voorgaande keren is de opbrengst
van de kaartavond bestemd voor de viering
van het vijftigjarig bestaan van de Zand-
voortse Reddingsbrigade in 1971',

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 21 augustus:
B-junioren:
TZB b-1 behaalde de 3e prijs in het troost-
toernooi van het Jan van Gemendentoernooi.

HBC 1—TZB 1 0—0
Haarlem 1—TZB 1 2—0
TZB 1—TYBB 1 1—0
TZB 1-VVH 1 2—0
Geel Wit 1-TZB 1 0—1

A-pupillen:
Zandv.m. 1—TZB 1 3—1
Zandv.m. 2—TZB 2 4—1

B-pupillen:
Zandv.m. a—TZB a 10—O

Uitslagen zondag 22 augustus:
TZB—SVY
TZB 2-SVY 3

A-junioren:
Vogelenzang l—TZB 2

Programma woensdag 25 augustus:
A-junioren:

TZB 1—ODIV 1 18.45 u.

2—0
6—2

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN N.V.

vraagt voor haar filiaal Kerkstraat 19
in Zandvoort:

vlotte cassière
16-20 jaar, die nauwkeurig en vrien-
delijk kan werken. Wij bieden een
leuke afwisselende baan met een
goed salaris in een gezellige super-
markt.

Aanm.: bij onze bedrijfsleider, tel.
02507 - 3643.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135
V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

SAVEUIVERMOUTHOSSESTAAMSOEP
diemoetUeens proberen!

BORDEN NORMALE PRUS

BLIK

HANDZACHT ROODOFWIT.OOKOMTEMIXEN

LITERfles
NORMAALBIJONs

APPELMOES
inhandigblikwaarUereenpaar
vanwegmoetzettenl

GROTE gezinspottenHETGROTEBLIKa410gram
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind Juni ƒ 3.25. per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
oostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

volksuniversiteit in herfst
met lezingen in zandvoort
Voor de eerste keer vinden enkele onder-
delen van de aktivlteiten van de Volksuni-
versltelt voor Haarlem en Omstreken In
Zandvoort plaats. In het kader van het
herfstprogramma zulten In het Gemeen-
schapshuls aan de Louis Davldsstraat twee
lezingen worden georganiseerd.
Op dinsdag 21 oktober vertelt de bekende
natuurvorser Jan Strijbos hier over een sa-
fari door Kenya, Tanzania en Uganda en
Illustreert zijn jachtverhalen met dia's en
kleurenfilm. Op dinsdag 23 november houdt
de direkteur van het Frans Halsmuseum, de
heer H. P. Baard, een Inleiding met dia's
over Hals kunstenaarsschap. Deze Inlel-
ding zal op zaterdag 27 november worden
gevolgd door een rondgang met de docent
langs de portretten van de J7-eeuwse schil-
der in het museum.

De overige lezingen worden gehouden in de
A. H. Gerhard Mavoschool aan de Raaks
in Haarlem. Over 'De grafiek van Albrecht
Dürer' spreekt de kunsthistorica mej. dr.
H. T. van Guldener op dinsdag 28 septem-
ber. Haar inleiding, geïllustreerd met dia's,
sluit aan bij de grote overzichtsekspositie
van het werk van Dürer te Amsterdam ter
gelegenheid van zijn 500ste geboortedag.
Een ekskursie naar de tentoonstelling vindt
o.l.v. de docente plaats op zaterdag 2 ok-
tober.
'Het kind in het onvolledige gezin' is het
thema van een lezing door de haarlemse
kinderrechter, mr. E. de Groot op vrijdag
8 oktober.
De docent zal eerst nagaan of het mogelijk
is de toekomstige ontwikkeling van een kind
te voorspellen. Daarbij komt aan de orde
welke faktoren werkelijk voor de ontwikke-
ling van een kind tot volwassenheid van be-
lang zijn. Vervolgens die invloeden, waaraan
vaak belang gehecht wordt, maar die na
wetenschappelijk onderzoek blijken géén of
nauwelijks een rol te spelen. Dit alles wordt
dan toegepast op de kinderen, die op-
groeien in een onvolledig gezin.
Mevr. Hedy de Boer-d'Acona, bestuurslid
van de vereniging 'Man-Vrouw-Maatschap-
pij', behandelt op maandag 11 oktober het
onderwerp 'Het recht op arbeid, ook een
recht voor de gehuwde vrouw?'
'De komputer en zijn maatschappelijke ge-
volgen' wordt op woensdag 13 oktober be-
sproken door prof. dr. G. Zoutendijk, ver-
bonden aan het Centraal Reken-Instituut der
Rijksuniversiteit te Leiden.
Onder invloed van de komputer zal de men-
selijke arbeid van karakter veranderen. Dit
betekent niet dat we bang behoeven te zijn
voor massale werkloosheid, maar wel dat
er aanpassingsproblemen kunnen zijn door-
dat onvoldoende of verkeerd opgeleide men-
sen moeilijk meer aan de slag zullen komen.
Dr. ir. E. C. M. Roderkerk spreekt op don-
derdag 14 november over 'De herfst in de
Kennemerduinen' en zal zijn inleiding met
dia's illustreren. Zoals bekend is spreker
de direkteur van de 'Stichting het nationale
park De Kennemerduinen'.
De amsterdamse hoogleraar prof. dr. W. F.
Wertheim houdt een causerie over 'China-
driekwart miljard naar een nieuwe maat-
schappijvorm'. Op maandag 1 november
zal de docent aan de hand van recente
reiservaringen trachten duidelijk te maken
hoe diep het chinese eksperiment in het
samenlevingspatroon ingrijpt.
'Thema's in de na-oorlogse nederlandse ro-
manliteratuur' worden op donderdag 4 no-
vember behandeld door de schrijfster Hella
Haasse. Zij zal nader ingaan op werken
van o.a. W. F. Hermans, G. K. van het Re-
ve, Hugo Claus, Jan Wolkers en Hugo Raes.
Op maandag 8 november geeft Simon de
Waard met films en dia's zijn indrukken
over 'Ierland, het groene eiland'. In het al-
gemeen weten we maar weinig van dit zo
geïsoleerd liggende eiland. We hebben wel
eens gehoord dat er veel mensen met rood
haar zijn, dat het land mooi groen is, dat
het er bijna altijd regent en zo zijn er nog
wel enkele zaken, die wij weten of menen
te weten, maar is het wel juist en wat niet?
Jan van der Kam houdt op vrijdag 19 no-
vember een inleiding over het onderwerp:
'Waddenzee — Europees Natuurreservaat'
en op dinsdag 30 november geeft mevrouw
drs. C. Taudin Chabot-de Vos van Steen-
wijk een overzicht met dia's van 'De his-
torie van oud-hollandse tuinen'.
Twee lezingen vinden plaats in de Petra-
kerk te Heemstede, Limburglaan 3.
Op vrijdag 15 oktober geeft dr. J. S. Noor-
dijk met behulp van dia's informatie over
Nepal onder de titel 'Langs de dakrand van
de wereld'. Nepal, het heilige land van Hin-
doe's en Boeddhisten, is de laatste jaren
•in'. Tot 1950 werden vreemdelingen er niet
toegelaten, en daarom is de authentieke en
in vele opzichten unieke kuituur nog onge-
rept bewaard gebleven.
De serie lezingen wordt afgesloten met een
causerie over 'Het kerstgebeuren in de
kunst' op vrijdag 26 november. Docente is
mevr. dr. H. E. S. Jacobs, kunsthistorica
te Amersfoort.

KURSUSSEN
De kursussen van de Volkshogeschool wor-
den eveneens in de Gerhardschool gehou-
den.
Mevr. drs. A. Verschuur-Stutterheim, kunst-
historica, zal op de donderdagen 16, 23 en
30 september voordrachten met dia's hou-
den over 'Vlaamse primitieven'. De avonden
vormen een afgerond geheel, zodat iedere
belangstellende in de 'Herfsttij der Mid-
deleeuwen' deze kursus kan volgen.
'De drie Amerika's' vormt het thema van
twee lezingen op de maandagen 27 septem-
ber en 4 oktober door dr. A. L. Constand-
se, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan
de Universiteit van Amsterdam. Van de drie
Amerika's is het Noorden rijk en geindu-
straliseerd, maar niet minder gekompliceerd
dan- het Midden en het Zuiden, waar dik-
tators en rebellen elkaar afwisselen.
Drs. A. L. C. Stelwagg, geestelijk verzor-
ger jeugdgevangenis Zutphen, zal in vóór-
drachten op de dinsdagen 5 en 12 oktober
ingaan op de dropouts, outcasts, under-
dogs, of hoe u ze noemen wilt. Zij leven
in een andere wereld. Zo is er b.v. de we-
reld van de hippies, van het jeugdnomaden-
dom en van de indianen in hun reservaat.
En hoe staat het onder ons met de zigeu-
ners en het wopnwagenvolk? Gezwegen
over onze homophiele naasten.
'Christendom en antieke mysteriën' worden
op de vrijdagen 20 oktober en 5 en 12
november belicht door prof. dr. P. Hendrix,
hoogleraar te Leiden. Gezien' de geweldige
krisis, welke de kerken in het westen, de
kerk van Rome en die der Reformatie door-
maken, blijft het een klemmende en inter-
ressante vraag: wat is toch het wezen van
het christendom?
De radioloog J. O. op den Orth houdt op
de dinsdagen 2 en 9 november een inlei-
ding over de 'Grondbeginselen van en mo-
derne ontwikkelingen in de Róntgen-diagno-
stiek'. Sinds W. C. Rôntgen in 1895 de
naar hem genoemde stralen uitvond, heeft
de röntgendiagnostiek, dat is de weten-
schap, die zich bezighoudt met het diagno-
tiseren van ziekten met behulp van röntgen-
stralen, zich sterk ontwikkeld. De laatste
10 jaar geschiedt deze ontwikkeling bijna
eksplosief.
De Slavist Wilfred Smit houdt op de
woensdagen 3 en 10 november lezingen
over 'De russische literatuurgeschiedenis'.
Op de donderdagen 11 en 18 november
spreekt dr. H. Musaph, psychiater en we-
tenschappelijk hoofdmedewerker aan de
Universiteit van Amsterdam, over 'Partner-
keuze'. Op deze avonden zal hij spreken
over beïnvloeding van de partnerkeuze door
de aktuele situatie en de psychische en li-
chamelijke gesteldheid van de partners.

plannen uitbreiding clarakliniek
aan kostverlorenstraat
in beslissend stadium
Het ziet er naar uit dat de reeds jaren b e- het personeel zijn verblijf. De paviljoens,

Voor de winnaars van de spelen heeft de staande plannen het gebouw van de Clara- al'e i" laagbouw uit te voeren, komen op

ZHC ORGANISEERT
SPORTDAG
VOOR SCHOOLJEUGD
Morgen, zaterdag 28 augustus, organiseert
de Jeugdkommissie van de Zandvoortse
Hockey Club op het sportveldenkompleks
'Duintjesveld' een sportdag voor de leerlin-
gen van de hoogste klas van de zandvoort-
se basisscholen. Het programma bestaat
uit diverse behendigheidsspelen en een
hockey-dempnstratie door leden van ZHC.

vereniging enkele prijzen beschikbaar ge
steld welke direkt na afloop in het klupge
bouw zullen worden uitgereikt. Tevens ont
vangt iedere deelnemer(ster) een herinne-
ringsvaantje. Het programma begint om
13.00 uur.

GEZINSVOORLICHTING
BELEGT
INFORMATIEBIJEENKOMSTJ

aan de Kostverlorenstraat uit te
breiden zich in een beslissend stadium be-
vinden.
Deze week is in de haarlemse raadskom-
missie voor openbare werken en gezond-
heidszorg een plan voorgelegd voor de bouw
van vijf honingraatvormige paviljoens op
een terrein ten zuiden van het gebouw. De
kosten worden geraamd op ƒ2,130.000.

wisselende hoogte van elkaar te liggen,
waarmee de bestaande glooiing van het ter-
rein gevolgd wordt.
Over de vorm van de paviljoens blijkt tus-
sen de leden van de ziekenhuiskommissie,
welke de minister moet adviseren over de
voorgenomen uitbreiding, nog verschil van
mening te bestaan. Daarom heeft de raads-
kommissie besloten haar advies aan b en
w pp te schorten in afwachting van een
definitieve en mogelijk eenstemmige uit-
spraak van de ziekenhuiskommissie. Deze
wordt in september verwacht.De Clarakliniek, eigendom van de gemeente

Voor de aanvang van de najaars- en win- Haarlem, is sinds 1957 als observatiekliniek
teraktiyiteiten belegt de Stichting voor Huis- voor geestelijk gehandicapte bejaarden in
houdelijke- en Gezinsvoorlichting Zandvoort gebruik. De kliniek staat onder toezicht van
op donderdag 9 september a.s. een twee- de haarlemse GG en GD, waaronder ook
tal informatiebijeenkomsten in het gebouw Zandvoort resorteert. Medische instanties
Tolweg 10. Tussen 14.00-17.00 uur en achten de kapasiteit van het gebouw (43
19.30-22.00 uur kan men kennis maken met bedden) reeds lang onvoldoende om in het
het werk van de stichting door middel van stijgend aantal meldingen — momenteel
een kleine tentoonstelling en enkele demon- vijftig per maand — te voorzien. Daarnaast
straties. Tevens bestaat er gelegenheid zich
op te geven voor deelname aan een of
meerdere kursussen, waarvan deze week
het programma bekend werd gemaakt. _.. ~- ,-.- - -. „ .... _.
Het programma voor het winterseizoen '71- akkommodatie heeft men de in Engeland be-
'72 omvat lessen op het gebied van voe- staande zgn. 'half-way-houses' en 'Long-
ding, kleding maken, verzorging van bloe- stay-annexes' als voorbeeld genomen, Deze
men en planten, kreatief bezig zijn en wo- akkommodatie heeft het voordeel dat pa-
ningverzorging. De voeding en kooklessen tiënten niet langer in de kliniek behoeven
voor beginners en gevorderden worden ge- te blijven dan medisch gezien noodzakelijk VLIEGJE IS MUG
geven in hotel Interlaken aan de Van Speyk- is, waardoor meer patiënten kunnen worden «-"^J*-1 ^ i«.»_i\j
straat. De kledingkursus vindt plaats in het opgenomen.
gebouw Tolweg 10. De overige kursussen De geplande uitbreiding waarover de raads-
worden afgewisselend gehouden in hotel In- kommissie advies moet uitbrengen aan het

Haarlems kollege van b en w bestaat uit
drie honingraatvormige paviljoens waar
plaats is voor telkens 20 patiënten (60 in

biedt de huidige akkommodatie onvoldoende
mogelijkheden de terugkeer van patiënten
naar de maatschappij voor te bereiden.
Bij de plannen voor de uitbreiding van de

ZANDVOORT TROPHY
OP CIRCUIT
Overmorgen organiseert de NAV op het cir-
cuit van de badplaats internationale toer-
wagenraces om de Zandvoort Trophy.
De races om de trophy — één in de 1e
divisie tot 1300 cc en één gekombineerde
race van de 2e en 3e divisie, resp. van
1300-2000 cc en boven 2000 cc — gaan
over 72 ronden (301.9 km).
Alvorens aan de Trophy races wordt begon-
nen vindt een formule Vee race plaats,
meetellend voor het nationale kampioen-
schap.

EN HEET DILOPHUS

terlaken en het gebouw aan de Tolweg.
De lessen worden in de ochtend-, middag-
en avonduren gegeven. Het inschrijfgeld be-
draagt ƒ 5 en het kursusgeld ƒ2,25 per totaal). Per paviljoen zijn'twee units voor
les van 2Vz uur (eksklusief materialen of elk tien patiënten geprojekteerd. Per unit
ingrediënten). komen er drie driepersoonskamers, een dag-
Inlichtingen over de aanvang van de lessen, verblijf en een sanitair gedeelte.- •
kursusduur, etc. worden verstrekt in het De drie patiëntenpaviljoens staan met een
kantoor van de stichting, Tolweg 10, tele- gang in verbinding met de vierde grote ho-
foon 02507 - 2683. Gedurende de maand
september is het bureau geopend op dins-
dag en donderdag van 9-11 uur.

ningraat waarin de rekreatiezaal zich be-
vindt, alsook gymzaal, therapieruimte en
dokterskamer. In de kleine zeskant krijgt

amnesty international verontrust
over het lot
indonesiche politieke gevangenen

WATERSTANDEN

27 aug.
28 aug.
29 aug.
30 aug.
31 aug.

H.W.

06.41

07.20

08.04

09.10

10.30

L.W.

13.09

13.48

14^32
15.38

16.58

H.W.

19.02

19.43

20.30
21.44

23.11

L.W.

01.30

02.11
02.58
04.12
05.39

partnerkeuze

Dr. M. J. Adriani, bioloog, sluit de kursus-
sen af met vier voordrachten over het on-
derwerp 'Bouwers aan onze wereld in wor-
ding'. Spreker zal op maandag 15 en
woensdag 17 november en de maandagen
22 en 29 november ingaan op het natuur-
wetenschappelijke onderzoek van Pasteur
en Koch en het werk van Darwin en Theil-
hard de Chardin.
Lezingen en kursussen beginnen om 20.00
uur.

FILMS EN EKSKURSIES
Het programma vermeldt verder speelfilm-
avonden in de aula van de Gerhardschool
op de donderdagen 7 oktober (Het wonder
van Milaan), 28 oktober (Cactus Flower)
en 25 november (Butch Cassidy and the
Sundance Kid). Er zullen een drietal eks-
kursies naar projekten in Haarlem en om-
geving worden gehouden en een aantal stu-
diekursussen op wetenschappelijk en krea-
tief gebied. Tevens zijn er evenals voor-
gaande jaren de gebruikelijke taal- en lite-
ratuurkursussen: Frans, Engels, Duits, Ita-
liaans, Spaans, Zweeds en Russisch.
Traditiegetrouw biedt het bestuur van de
Volkshogeschool in het nieuwe kursussei-
zoen een konsert aan en wel op zaterdag
16 oktober in de Bakenesserkerk. Mede-
werkenden zijn Frans Bruggen, blokfluit,
Maria Leonhardt, viool, Antoinette van den
Hombergh, viool, Dijck Koster, cello en
Gustav Leonhardt, klavesymbel.

Amnesty International, dat in Zandvoort be-
kendheld kreeg door akties van Logos en
Informatiebulletins in de wereldwinkel, heeft
verleden week een memorandum over de
politieke gevangenen In Indonesië gepubli-
ceerd dat de organisatie begin dit jaar
aan de Indonesische president heeft voor-
gelegd.
In het memorandum wordt aan de indone-
sische regering gevraagd voor de verzor-
ging van gevangenen tenminste minlmum-
regels konform de opvattingen van de Ver-
enigde Naties na te leven.

Deze regels moeten dan zijn: de verplich-
ting van de regering om voor voedzaam
en voldoende eten te zorgen, goede en re-
gelmatige medische behandeling te geven,
wrede en vernederende behandelingen te
verbieden, familie in elk geval van ernstige
ziekte of dood te berichten, het recht aan
de gevangene te geven zijn gezin van zijn
inhechtenisneming op de hoogte te stellen,
litteratuur aan nietveroordeelden te geven
en tenslotte het recht op juridische bij-
stand.
Amnesty International merkt op dat, voor
zover deze organisatie weet, deze voorzie-
ningen de laatste vijf jaar niet zijn toege-
past. Door het suggereren van bepaalde op-
lossingen wil Amnesty Intenational de indo-
nesische regering van-nut zijn voor het op-
lossen van problemen.
Een van de moeilijkheden waarop Amnesty
International in de loop van haar onder-
zoekingen is gestuit, was het gebrek aan
betrouwbare publieke statistieken betreffen-
de het aantal vastgehoudenen. Amnesty In-
ternational vernam, dat de ongeveer 90.000
nietberechte gevangenen in de volgende
kategorieën zijn onderverdeeld: kategorie
A: (ca. 5.000 gevangenen), gevangenen
van wie het de bedoeling is ze in de toe-
komst aan te klagen en te berechten. Ka-
tegorie B: (10 a 15.000). Gevangenen, van
wie het niet de bedoeling is ze te berech-
ten; ze worden ervan verdacht kommunist
te zijn. Kategorie C: (30.000). Een ondefi-
nieerbare kategorie verdachten, waarvan de
regering verklaard heeft van plan te zijn
ze vrij te laten. Kategorie X: (30 a 40 dui-
zend). Een nieuwe en enigszins slecht ge-
definieerde kategorie gevangenen, waarvan
er velen sinds kort gevangen genomen zijn
en die nog niet geklassificeerd zijn. Totale
schatting is 75 a 90.000-gevangenen. 'Wij
vernamen, dat het ten aanzien van gevan-
genen in kategorie A de moeilijkheid is,
dat — ook al zijn er aanklachten en be-
wijzen beschikbaar voor hun berechting —
het bestaande rechterlijke apparaat totaal
onmachtig is 5.000 mensen te berechten',
aldus Amnesty International.
Naar verluidt is het de bedoeling van de
regering 500 nieuwe rechters in 1974 te
benoemen, die zich dan met deze proces-
sen zullen belasten. Ook al zou het voor de
regering mogelijk zijn 500 nieuwe rechters

en ondergeschikt rechterlijk personeel in
de loop van de volgende twee a drie jaar
te benoemen, zou het berechten van circa
5.000 mensen stellig nog tien jaar langer
duren. Dit zou betekenen, dat velen die op
berechting wachten, voor die berechting
dood zullen zijn en dat in andere gevallen
berechting plaats zal vinden 10 a 15 jaar
na de gebeurtenissen, die tot de aanklacht
leidden. Dit is duidelijk zeer onbevredigend.
Er is daarom voorgesteld, dat men de ge-
vallen van de 5.000 gevangenen in katego-
rie A herziet met het oog op vrijlating van
diegenen tegen wie geen bewijzen bestaan
en van diegenen die — hoewel schuldig
aan een of andere overtreding — geacht
worden hiervan te zijn gezuiverd door al 5
jaar in de gevangenis te hebben doorge-
bracht, aldus het memorandum. Men neemt
aan, dat als zo'n herziening van de gevan-
genen van kategorie A wordt ondernomen
het aantal gevangenen dat overblijft voor
berechting aanzienlijk kleiner wordt.
Er is gesuggereerd dat ook voor de gevan-
genen uit kategorie B een volledige her-
ziening zou komen. Het is in grote tegen-
stelling met de norm van het legaliteitsbe-
ginsel dat de mensen die ervan verdacht
worden kommunist te zijn voor onbepaalde
tijd — zonder aanklacht of verhoor — vast
worden gehouden. Als beweerd wordt dat
sommigen overtredingen hebben gepleegd,
dan moeten zij worden berecht, meent Am-
nesty International.
Ten aanzien van de gevangenen uit katego-
rie C deelde de regering in 1976 mee, dat
zij besloten had deze groep begin 1970 vrij
te laten. Ofschoon een groot aantal van
deze gevangenen — als gevolg van deze
beslissing al vrij zijn, verkeren er nog min-
stens 30.000 in gevangenschap.
Het is moeilijk de positie van gevangenen
uit kategorie X te kenschetsen. Aanvanke-
lijk kwamen deze gedetineerden op geen
enkele bestaande namenlijst van gevange-
nen voor. Het schijnt dat velen uit deze
groep nog niet zo lang geleden gearres-
teerd zijn. Het aantal van deze gevangenen
schijnt op en neer te schommelen. Men
weet ook niet veel omtrent de eigenlijke
oorzaken van hun detentie. Naar het schijnt
zijn zij niet aangeklaagd of schuldig be-
vonden aan enige overtreding van een in
Indonesië bestaande wet. Men weet weinig
van de formaliteiten af, zo die er al zijn,
die nodig zijn om tot arrestatie en onbe-
perkte detentie over te gaan. Naar het
schijnt wordt er veel aan de ongekontro-
leerde willekeur van plaatselijke militairen
of officieren overgelaten, zegt het memo-
randum.
Amnesty International zegt ook zeer ver-
ontrust te zijn over de verhuizing van on-
geveer 10.000 gevangenen naar het Moluk-
keneiland Buru, en een plan gevangenen
naar dergelijke eilanden te vervoeren. De
bedoeling hiervan is dat deze gevangenen
door middel van landbouw zelf in hun on-
derhoud voorzien, en dat uiteindelijk fami-
lieleden — die dat willen — zich bij hen

Het raadsel van de vliegjes die de afgelo-
pen dagen bij tienduizenden op het strand,
de zee en in het dorp neerstreken, is opge-
lost. Het vliegje is eigenlijk een mug en
wordt in wetenschappelijke kringen aange-
duid met de naam Dilophus. Dit verklaarde
eergisteren dr. Th. van Leeuwen, die als
entomoloog, gespecialiseerd in muggen en
vliegen, is verbonden aan de gemeente^
universiteit van Amsterdam.
'Af en toe komt er een groot aantal van
deze mugjes tot ontwikkeling', aldus dr.
Van Leeuwen, 'als de weersomstandigheden
geschikt zijn. Ook nu was dat zo met het
warme, vochtige en toch niet te natte weer.
De Dilophus legt honderden eitjes aan de
wortels van planten zoals kool en sommige
Groenten die een lekkere vlezige wortel heb-
ben. De plant gaat eraan en de larfjes ont-
wikkelen zich tot dit mugje, dat niet steekt
en maar een paar dagen leeft. Met de
komst van regen zullen we er wel gauw
van af zijn'.

REUNIE
BEZIGHEIDSTHERAPEUTEN

RODE KRUIS
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de bezigheidstherapie van het Neder-
landse Rode Kruis (het vroegere betaalde
welfare-werk), zal op 23 oktober te Am-
sterdam een reunie worden gehouden van
bezigheidstherapeuten die tussen 1946 en
1971 dit werk hebben verricht in dienst van
het Nederlandse Rode Kruis. Het Rode
Kruis beschikt echter niet over alle adres-
sen van deze grote groep mensen.
De (eks)-bezigheidstherapeuten-welfare-
werksters en leidsters van het Nederlandse
Rode Kruis, die voornemens zijn deze reu-
nie bij te wonen, wordt daarom op deze
wijze verzocht zich vóór 15 september a.s.,
bij voorkeur schriftelijk met vermelding van
volledig adres alsmede van het jaar dat men
het diploma behaalde en het tijdvak dat
men bij het Nederlandse Rode Kruis werk-
zaam was, op te geven bij het Bureau Be-
zigheidstherapie van het Nederlandse Rode
Kruis, Prinsessegracht 27 te 's-Gravenhage
(tel. 070-184200, toestel 343).

VER5TEEDE
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voegen. Later zullen zij dan de strenge
grenzen van hun detentie-kampen mogen
verlaten en zich vrijelijk op het eiland kun-
nen bewegen. Het is niet de bedoeling dat
zij ooit deze eilanden zullen verlaten.
Andere gelijke nederzettingen zijn gepland
voor gevangenen uit kategorie B. Het be-
treft detentie in gebieden op Sumatra en
Kalimantan.
Deze levenslange transportaties van 10.000
gevangenen — voornamelijk mannen zonder
hun gezinnen — naar kampen op afgelegen
eilanden is duidelijk in strijd met hetgeen
menselijk en rechtvaardig is, zegt Amnesty
International.

0
Het Indonesische ministerie van buitenland-
se zaken heeft inmiddels als volgt gerea-
geerd pp bovenstaand memorandum:
'Wij zijn humaan genoeg om onze mensen
goed te behandelen en ik geloof, dat bui-
tenstaanders zich niet met onze zaken be-
horen te bemoeien'.



ZANDVOQRTSE COURANT - Pagina 2

Beste mensen, de zaken gaan nu eenmaal
een beetje naar het einde lopen. Het zal
niet meer zo heel lang duren of het strand
ligt eenzaam en verlaten onder de herfst-
wind en de klagende meeuwen en alles zal
weer voorbij zijn: de vrolijke mensen, die
hier kwamen, de vrijende paartjes en de
lachende kotertjes in hun veelkleurige bad-
broekjes onder de stralende zon. Jans zegt
dat ik een sentimentele oude gek ben, maar
zelf is ze geen haar beter, want ik heb al
eens eerder gezegd dat zij net zo min af-
scheid van het strand kan nemen als ikl
Maar goed, zo ver is het nog niet, want
voorlopig zijn we nog bezig aan een vrij
levendig strandleven met een — wat het
weer betreft — prachtige laatste weken
van augustus. Dit is toch niet te veel ge-
zegd? Het mocht dan al eens wat somber
en bijna regenachtig zijn, bijna iedere dag
liet de zon zich toch voor kortere of lan-
gere tijd zien en de temperaturen bleven
— zoals dat in de-weerberichten heette —
'boven normaal'! Als oktober in zicht komt,
nou ja, daar hoort u nog wel van.
ZATERDAG 21 AUGUSTUS - Kort en
krachtig: Goed strandweer, 'kalme' drukte
en wel wat last van heel merkwaardige
vliegjes, die niet kwaadaardig, maar buiten-
gewoon hinderlijk zijn. Het gekke is dat ze
mij altijd komen vragen waar dit of dat
vandaan komt, hoe dit of dat mogelijk is
en wat ik van sommige dingen denk. Jawel.
Stoeleman wordt aan het strand zo'n beetje
voor Onze Lieve Heer versleten, maar ik
weet echt niet alles hoor! Ik mag dan eens
een mening over het weer en de zeestro-
mingen ten beste geven of een uitleg van
de muien enz., maar van insekten of ander
vliegend ongedierte weet ik echt niet zo
veel. Neem me dit nou niet kwalijk!
Eigenlijk was het gek, dat er niet meer
mensen naar zee kwamen, want 't bleek
zelfs uitstekend strandweertje te zijn!
ZONDAG 22 AUGUSTUS - Ondanks de
berichten uit De Bilt, die 't hebben over
een enkele, hier of daar optredende ver-
spreide bui, is het weer voorlopig ideaal.
Omdat er iets op het circuit te doen is,
komen de mensen niet in zo'n aantal dat
we van een topper kunnen spreken. (Top-
pers zullen er nu wel niet meer komen!)
Maar het bezoek is redelijk te noemen.
De wind waait eerst wat uit het zuidoosten,
even later alleen zuid en nog wat later in
de morgen uit westelijke richtingen. En met
de broeierige temperatuur, die er heerst,
betekent dat doorgaans onweer. Dan zie je
— terwijl de zon nog hoog aan de hemel
staat haar best te doen, de barometer te-
ruglopen. Nou, vroeger (twee jaar gele-
denl) kreeg je dan zo iets vanaf vier, vijf
uur, een knallend onweer. Nu niet. De on-
weerswolken lossen tegen de vooravond
weer op, de wind wordt koeler en het aan-
gekondigde onweer is bezworen!
En toen kwam er iets anders in het spel.
Jans had al eens gezegd: 'Gut, wat zijn
die beesten vervelend!' En daarmee doelde
ze op talloze merkwaardig gevormde vlieg-
jes, die overal op neerstreken in de tent.
De gasten zaten hier en daar wild om zich
heen te slaan en een dikke oosterbuur had
al een glas pils van de tafel geslagen in
z'n ijver om zich de diertjes van het lijf te
houden. Ze kwamen mij weer om raad vra-
gen. Wat ik er van dacht en of er iets te-
gen te doen viel. Intussen kwamen er be-
richten — via de strandbediensters — dat
het 'heel erg was'. Er zaten vliegjes in de

release wil op scholen
informatie verschaffen
over maatschappijproblemen

yoghurt met limonade, in de koffie, op de
gevulde koeken en zelfs met hele trossen
m de branding van de zee, die er niet al
te schoon uit zag. Ja, wat moest ik? Bij
ons in de tent zaten ze met honderden te-
gen de binnenkant van de ruiten geplakt en
met mijn spuitbus (die ik hier altijd bij de
hand heb) kreeg ik dat wel onder de knie.
Maar ik kon toch bezwaarlijk op het open
strand gaan spuiten. En opeens brak de
paniek los. De mensen vertrokken! 't Was
nog niet eens twee uur!
Ik had van te voren al hele tonelen tussen
ouders en kinderen gezien, want kinderen
trekken zich meestal heel wat minder van
bepaalde natuurverschijnselen aan dan vol-
wassenen. In ieder geval, ze reageren an-
ders dan ouderen, die meteen het allererg-
ste vrezen. (Ja, er werd hier en daar ge-
zegd, dat het giftige vliegjes uit het Ama-
zone-gebied waren!).
Een jochie had er een paar honderd verza-
meld in een leeg bierglas. Maar dat glas
moest ik terug hebben en toen vroeg-ie een
doos of iets dergelijks. Van mij kon hij die
krijgen, zelfs een knots van een plastik
zak. Maar de vader van dat jong kwam
achter hem aan en dwong z'n zoon de hele
inhoud van het bierglas in het toilet te de-
ponerenl Toen kwam de zoon met een heel
verhaal over dierenbescherming, waar pa
niet zo gauw een antwoord op wist. In
ieder geval: de vliegen mochten niet mee
naar huis!
En dan krijg je ook nog van die ongeluk-
kige twistgesprekken tussen de gasten en
de bediening. Een meneer had vier en twin-
tig vliegjes tussen z'n Hamburger gevonden
en toen lustte hij dat ding niet meer. O.K.
kan ik me indenken, maar het gaat me te
ver als hij (terwijl het 'ding' half opgege-
eten is, het helemaal vergoed wil hebben.
Hier in de tent worden er geen vliegen in
gestopt en wat hij (de klant) er verder
mee doet, gaat buiten mijn verantwoording
om.
Beste mensen, het was een hele bedoening,
want opeens stond daar het hele strand-
leven in het teken van de vliegen. De men-
sen gingen dus weg. Het werd zelfs een
uitgesproken uittocht.
Jans veegde de kadavers van de diertjes,
die gesneuveld waren door de spuitbus, in
de tent bij elkaar.
Er kwam plotseling nog een heer, die een
hoed droeg boven z'n badbroek, (wat ik
altijd een aanvechtbare kombinatie vind) de
tent binnen hollen. 'Er zijn kwallen en krab-
ben aan het strand!', riep hij.
'Nou, én?', was het weerwoord van Jans,
die al een beetje kregel was van die vlieg-
jes, die inderdaad een plaag genoemd kón-
den worden. Krabben en kwallen. Dat was

opeens een nieuw gezichtspunt.
Kwallen komen soms naar het strand als
met konstante oostenwind de omstandighe-
den gunstig zijn, want dan is de onder-
stroom van het zeewater strandwaarts. En
als daar een school van zo'n tienduizend
kwallen in terecht Jjomt, krijg je er altijd
wel een paar aan Wet strand!
Dus ik werd ook kriebelig en vertelde de
meneer, die intussen een biertje (zonder
vliegjes) had besteld, dat kwallen en krab-
ben gewoon bij de zee horen. Dat was wel
wat brutaal, want — als 't waar was —
zijn krabben toch wel een zeldzaam ver-
schijnsel als ze hinderlijk worden. Afgezien
van kwallen, die echt wel eens vervelend
kunnen zijn, moet ik een lans breken voor
de kleine zeekrabjes, die geen mens kwaad
doen, want als ze aan het strand aanspoe-
len, zijn ze al dood.
Nou, die meneer vertelde dat hij had ge-
zien (en geroken) hoe een klupje onderne-
mende kotertjes van Amsterdam, Tiel, Rot-
terdam, Bochum en Bonn, een soort brand-
stapel van dode krabben had opgericht.
Dat was zeer tot ongenoegen geweest van
de belendende percelen (waar de meneer
bij had gehoord) en toen moest ik maar
weer gaan bemiddelen en soebatten en oor-
delen. Mensen, wat' een bedrijf!
MAANDAG 23 AUGUSTUS - Een ver-
schrikkelijk sombere dag. Geen kraak of
smaak aan. De hele dag een 'laag han-
gend' wolkendek met in de middag zelfs
een miezerig motregentjes. Nou ja, we gaan
kalmpjesaan naar de herfst. Jans zet haar
koffie onbewogen en slaat de vliegjes, die
er nog altijd zijn, van haar af. 'Doe er wat
aan', droeg ze mij op.
Ja, wat moest ik? Ik spoot één keer door
de tent met de beproefde bus, maar dat
hielp maar voor een goeie tien minuten. Ik
had opeens de neiging om te zeggen: 'Dag
mensen, dag bloemen, dag vogels.
Is het dan niet zo? Ik geef mijn service
aan dit strand, ik maak een heleboel vrien-
den, ik propageer Zandvoort en het strand
en heel de troep, die bijelkaar rekreatie
heet, en wat krijg je?
Ja, ik had 't gehoord, er waren krabben
op sommige plaatsen aan het strand. Maar
wat moet ik daar mee? Ik heb ze toch niet
besteld? En die kwallen kunnen helemaal
de pot op, want die doen helemaal niks
als er maar een paar zijn. Ja, ja, ik weet
het wel, amoniak, maar leun niet altijd zo
op mij!
DINSDAG 24 AUGUSTUS - De vliegjes
blijven hinderlijk. Het weer is niet direkt
prachtig te noemen, maar het is lekker van
temperatuur. Kan mij die vliegen schelen.
Veronderstel nou eens dat je hier aan het
strand een school van twaalfduizend wal-
vissen kreeg, dan was je toch nergens
meer? Ik zie het al: Zandvoort twaalfdui-
zend walvissen verwerkend. Nee, die vliegen
komen we wel te boven.
WOENSDAG 25 AUGUSTUS - Een inte-
ressante dag. Jans blijft er zeer lakoniek
onder, ofschoon ze gebelgd is door die be-
roerde vliegjes. Er i kwam een zeer deskun-
dig heer (als ik goed gehoord heb: van de
Universiteit van Amsterdam) naar de tent,
met mijnheer de redakteur. Ze hadden het
over de beruchte vliegjes. (Ze staan voor
niks, als 't er op aan komt de wetenschap
te dienen).
Ik weet niet of ik er een fluit mee op-
schiet maar de vliegjes, die ons zoveel last
hebben bezorgd, heten 'Dilophus'. Een
mooie naam voor een krengerig vliegje. Ze
planten zich voort in een vochtig-warme at-
mosfeer en ze verdrijven badgasten van het
strand.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS - Er is ons
in de namiddag onweer en regen beloofd.
Is niet doorgegaan. Wat is nou de oorzaak
van die kortsluiting? Als ze in De Bilt zeg-
gen: Onweer en regen- of hagelbuien, dan
rekenen wij daarop.
Mensen, laten we niet overstuur geraken
door een paar (miljoen) vliegjes. Laten we
optimistisch blijven en geloven dat septem-
ber een heel bijzondere maand gaat worden.
Beste, brave, door de Dilophus gekwelde
badgasten: weest astublieft optimistisch en
blij. Niets kan u deren! Een vliegje, dat Di-
lophus heet, moet u toch aanspreken?

STOELEMAN

BURGERLIJKE STAND
20—26 augustus 1971

sport
en
spel
R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen woensdag 18 augustus:
A-junioren:

TZB 2-ODIV 2 0—5
Uitslagen zaterdag 21 augustus:
B-junioren:

TZB—TYBB l—o
Haarlem-TZB 2—O
HBC-—TZB 0—0
TZB—VVH 2—0

Om de 3e en 4e prijs van het J. v. Gemer-
dentoernooi:

Geel Wit-TZB 0—1
Uitslagen zondag 22 augustus:

TZB—SVY 2—0
TZB 2-SVY 3 6—2

A-junioren:
Vogelenzang 1—TZB 2 1—5

Uitslagen woensdag'25 augustus:
A-junioren:

TZB 1-ODIV (A'dam) 5—2

Programma zaterdag 28 augustus:
A-junioren:

TZB 1—Ministerpark 1 (Naarden) 18 u.
B-junioren:

TZB 1-ODIV 1 (A'dam) 16.30 u.
Vogelenzang 1—TZB 1 14 u.

C-junioren:
H. Hilderingtoernooi van de ZSV Zandv.m.

voor C-1 13 u.
DSB-toernooi voor C-2 9.30 u.

A-pupillen:
DSB toernooi voor A-1 9.30 u.

Programma zondag 29 augustus:
Ahrends VC—TZB 14,30 u.
Ahrends VC 2—TZB 2 12 u.
TZB 3—Nieuw Unicum 12 u.
TZB 4—Alliance 4 12 u.

Afdeling GYMNASTIEK
Kleuters:
Dinsdagmiddag 3.45-4.45 uur: Agatha kleu-
terschool, Lijsterstraat.
Dinsdagmiddag 4.30-5.30 uur: Kleuterschool
'Het Zeepaardje', Linnaesstraat.
Dames blijf fit:
Woensdagavond 19.30-20.30 uur: Agatha
kleuterschool, Lijsterstraat.
Meisjes en dames:
Donderdag 16.30-17.30 uur: 6 t.m. 8 jaar;
17.30-18.30 uur: 9 t.m. 13 jaar; 18.30-
19.30 uur: keurgroep; 19.30-20.30 uur: v.a.
14 jaar; 20.30-21.30 uur: dames. Meisjes
en dames turnen in de zaal aan de Prinses-
seweg.
Jongens:
Vrijdagavond 18.15-19.15 uur: 6 t.m. 9 jaar;
19.15-20.15 uur: 9 jaar en ouder. Jongens
turnen in de zaal aan de Prinsesweg.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 29 augustus:
Dames senioren:

Toernooi MRHC—Zandv. l
Zandv. II-Pinoké II
Zandv.m. III—Pinoké III

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 21 augustus:

Zandv.m. A-1—RCH Al 0—2
Zandv.m. 1—Halfweg 1 3—5
Zandv.m. 2—Halfweg 2 7—O
Zandv.m. 3—ZV komb., 1—4
Zandv.m. 4—Halfweg 4 6—2

Uitslagen zondag 22 augustus:
Lugdunum 1—Zandv.m. 1 2—O
Vitesse '22 2-Zandv.m, 2 1—1
Vitesse '22 2—Zandv.m. 3 O—3
Zandv.m. 4-AFC 4 3—3
Zandv.m. 5—AFC 5 3—3
Zandv.m. 6-AFC 6 5—5

Programma zaterdag 28 augustus:
Toernooi voor C-junioren om de H. Hilde-
ringbeker 13 u.
Zandv.m. A-1—HBC A-1 18 u.
Ie zaterdagteam—SMS 2 14 u.
2e zaterdagteam—SMS 3 14 u.
3e zaterdagteam—4e zaterdagteam 16 u.

Programma zondag 29 augustus:
Zandv.m. 1—Roodenburg 1 14.30 u.
Zandv.m. 2—Roodenburg 2 14.30 u.

Programma woensdag 1 september:
RCH A-1—Zandv.m. A-1 18.30 u.

FAMILIEBERICHTEN

Voor de vele bewijzen van deelneming, on-
dervonden bij het overlijden van onze ge-
liefde man, vader en grootvader •

WILLEM VAN DUIJN
zeggen wij U hartelijk dank.
In 't bijzonder dr. Drenth, dr. Hose en me-
vrouw Hose voor hun goede zorgen.
Eveneens hartelijk dank aan direktie en kol-
lega's van 'Corodex' en onze buren voor
hun medeleven in deze dagen.

Uit aller naam:
C. van Duijn-Koper

Zandvoort, augustus 1971
Tollensstraat 25

Op 18 september 1971 hopen onze |-
ouders en grootouders @

H. L. van den Bogaard
(van ouds bekend

'Ome Harry de fietsenmaker')
en

C. van den Bogaard-Meirmans

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor ons gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen.

Zandvoort, 27 augustus 1971
Swaluêstraat 25

Receptie tijdens de feestdag van 15
tot 17 uur in 'De Duinpan', Camping
Sandevperde, Kennemerweg. (Ingang
groot ijzeren hek). '

10 u.
14 u.
12 u.

10 u.
14 u.
14 u.
12 u.

In een schrijven aan onderwijsinstellingen
en vormlngscentra in Haarlem en omgeving
— w.o. Zandvoort — biedt Release Haar-
lem aan lezingen te verzorgen over diverse
maatschappelijke probleemgebieden.

Release Haarlem bestaat nu een jaar. In
dat jaar hebben de ongeveer 100 vrijwilli-
ge medewerkers van Release veel ervaring
opgedaan op het gebied van de maatschap-
pelijke hulpverlening.
Door de praktische ervaringen zijn vele me-
dewerkers gedwongen geworden de vele
maatschappelijke probleemgebieden theore-
tisch te gaan doordenken. Ook de werk-
groepsgewijze organisatie van Release heeft
ertoe bijgedragen, dat de praktische hulp-
verlening steeds werd gekoppeld aan een
onderzoek naar de oorzaken van de proble-
men, waarmee de medewerkers in de prak-
tijk te maken kregen.
Meerdere medewerkers van Release zijn nu
bereid en in staat om lezingen te verzorgen.
Lezingen over verschillende maatschappe-
lijke probleemgebieden. De medewerkers
van Release, die lezingen houden, kunnen
theoretische opvattingen vergelijken met
hun ervaringen op het vlak van de prakti-
sche hulpverlening.
Voor de volgende globaal aangeduide pro-
bleemgroepen zijn er binnen Release werk-
groepen in het leven geroepen. Over dien-
overeenkomstige onderwerpen kan een Re-
lease-medewerker voordrachten houden.

— problemen van minderjarigen (genera-
tiekonflikten; kinderbeschermingsproblemen;
moeilijkheden van het leven in tehuizen en
inrichtingen); ~
— militaire dienst problemen (uitstel- en
de militaire dienst; desertie; keuringsproble-
men);
— drugs (kwaliteit van en ondërsch'eid tus-

sen de verschillende middelen; problemen
ten aanzien van al of niet legalisering);
— huisvesting (huurkonflikten; woningver-
deling in een tijd van woningnood; de anti-
woningnood-aktie: het kraken van huizen;
het leven in pensions);
— werkbemiddeling (vooral ten aanzien
van bevolkingsgroepen, die op de arbeids-
markt niet aan bod komen);
— vreemdelingenproblematiek (de onover-
zichtelijkheid van de vreemdelingenwet en
het vreemdelingenbesluit voor degenen, die
de daarin voorkomende regelingen aangaan;
sociaal-ekonomische aspekten van het gast-
arbeidersprobleem);
— psychologische problemen (oorzaken en
aspekten van het psychisch in de knoop ra-
ken van de mens in deze maatschappij;
moeilijkheden ten aanzien van de therapie);
— problemen op het gebied van de sociale
wetgeving en de echtscheidingswetgeving;
— zwangerschapsvoorkoming en -onderbre-
king; seksuele voorlichting.

Voor nadere informatie over deze nieuwe
tak van Release-aktiviteiten kan men zich
wenden tot Release Haarlem, Verspronck-
weg 39, Haarlem, tel. 023-251757.

Geboren: Pauline Dorothea, d.v. F. J. J.
Greeff en J. J. van de Geer; Norbert, An-
ton, z.v. J. J. B. Beijnes en J. M. E. Niehe.
Ondertrouwd: Dirk van den Brink en Maria
Hermina Johanna de Wit.
Gehuwd: Johan Joachim Vahl en Catharina
Elisabeth Gretha Herrewijn; Gerard Jan Kol
en Gerardina Maria Zwemmer.
Geboren buiten de gemeente: Karim, z.v.
M. L. Djezairi en N. A. Marine; Steven Ja-
cobus, z.v. J. J. Lavoo en H. Swart.
Overleden buiten de gemeente: Henri Lode-
wijk Lemaire, oud 81 jaar, gehuwd geweest
met C. F. J. Schansman; Dirk Piet, oud
72 jaar; Catharina van Leeuwen, oud 81
jaar, gehuwd met C. W. J.i de Vries.

Heren senioren:
Toernooi MRHC—Zandv.m. l
Zandv. II-Pinoké II
Zandv. III-Pinoké III
Zandv. IV-Pinoké IV

TWEE DUITSERS
AANGEHOUDEN
Een->grote voorraad gestolen rookartikelen,
snoepwaren, etc., was de buit die de be-
manning van een surveillancewagen van de
politie' woensdagnacht aantrof in een langs
de Kennemerweg geparkeerd staande duitse
volkswagen. De bus trok de aandacht van
de agenten doordat deze met groot licht
aan langs de kant van de weg stond. De
politie ontdekte de artikelen nadat zij twee
duitsers, die in de wagen sliepen, had ge-
wekt. Na tegenstrijdige verklaringen over de
herkomst van de artikelen legden de ooster-
buren in de loop van woensdag op het bu-
reau aan de Hogeweg een volledige beken-
tenis af. De artikelen hadden zij ontvreemd
uit een winkel in 's Heerenberg en de VW-
bus was in Duitsland gestolen.

Ton v.d. Voort
Haltestraat 36 - Telefoon 2215

Verse Escarqots de Bourgogne
(slakken uit Frankrijk)

per Vi dozijn

f 4,5O

Adreswijziging:
Met ingang van 23 augustus 1971
is ons nieuwe adres:

HOGEWEG 80 te ZANDVOORT
Telefoon 4912.

ARCH1TEKTENBURO

Coen Bleïjs

Al gaat u over'n half uur
op reis, de ABN zorgt tijdig voor
uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij de ABN zijn ze
in een wip verzorgd. En makkelijk, u regelt er ook uw reis-
en bagageverzekering. Alles bij elkaar op één adres,

i 'n vertrouwd adres! Begin uw vakantie bij de ABN.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
3 4 voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 6341

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233.

WIJKZÜSTER:
Zaterdag 28 en zondag 29 augustus:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
27 augustus—2 september:
ZEESTRAAT APOTHEEK, Zeestraat.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 29 augustus:
Kerk:

9 uur: Pfarrer Wilhelm Fleer, Bochum.
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 29 augustus:

10.30 uur: ds. W. F. Monnee, v.h. Us-
selstein.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg
Zondag 29 augustus:

10 en 19 uur: ds. D. Barten, Haarlem-
Noord.

H. AGATHAKERK, Grote Krocht 45
Kernverkondiging uit de liturgie van de 13e
zondag na Pinksteren: KENNEN WIJ ONS
ZELF?
Zaterdag 28 augustus:

19.30 uur: misviering.
20.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist, in de duitse taal (Pfar-
re r W. Sternemann, Essen).

Zondag 29 augustus:
10 uur: eucharistieviering m.m.v. het da-
mes- en herenkoor (radio-uitzending).
11.30 uur: h. mis met samenzang en
kantor-organist.
19.30 uur: avondmis.

O.L.VR. STERRE DER ZEE. Llnnaeustraat
Zondag 29 augustus:

8.30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen; Paradijsweg t B, Zandvoort.
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SIPi

BRONCO, van JIMI HENDRIX van 21,- voor 16,90
CRYOFLOVE van 21,- voor 16,90
LED ZEPPELIN III van 21,- voor 16,90
JETHRO TULL, Aqualung van 21,- voor 16,90
BLOOD, SWEAT and TEARS 3 van 21,- voor 16,90
PROCOL HARUM, Broken Barricades van 21,-voor 16,90
EMERSON LAKE & PALMER II .... van 21,- voor 14,90
JUICY LUICY van 21,-voor 14,90
COLOSEUM LIVE van 30,- voor 24,-
OTIS REDDING en JIMI HENDRIX van 21,- voor 15,90
STONES van 21,- voor 15,90
NIEUWE MOTHERS OF INVENTION 21,-

alleen bij Radio PEETERS H.M.
HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT - TELEFOON 3618

Bakkersvakantie
1ste periode (30 augustus t.m. 18 september)

GEOPEND:
BAKKERIJ JB. V.D. WERFF, Gasthuisplein

. BAKKERIJ SEIJSENER, Haltestraat
BAKKERIJ M. KEUR, Diaconiehuisstraat

2e periode (20 september t.m. 9 oktober)

GEOPEND:
BAKKERIJ BALK, Hogeweg
BAKKERIJ KOELEMIJ, Haltestraat
BAKKERIJ VAN STAVEREN, Zeestraat
BAKKERIJ E. PAAP, Potgieterstraat
BAKKERIJ R. V.D. WERFF, Tolweg

John Prins advertising nv
reklame- en-marketingburo te Zandvoort

zoekt per 1 oktober a.s. een vlotte

-TYPISTE
(steno-nederlands)

Grote type-vaardigheid is vereist.

Enige administratieve ervaring kan goed van pas komen.

De meest geschikte leeftijd lijkt ons omstreeks 25 jaar.

Na ontvangst van Uw sollicitaties willen wij graag eens met
U praten over salaris en mogelijkheden tot verdere ontwikke-
ling.

Uw brief wordt met belangstelling tegemoet gezien door de direktie van
John Prins Advertising N.V., Burg. v. Fenemaplein 22/2 te Zandvoort.
Telefoon 4306 of 3791.

BIEDT U:

KT V, 56 cm van2O989- voor 1448,-

RCA cass. ree. lichtnet|batt van 385,— voor 248,—
'RCA portable radio plus recorder,

lichtnet plus batt. van 458,— voor 398,—
RCA stereo recorder, 3 snelh. . . ; . . . van 898,— voor 598,—
RCA stereo recorder, losse boxen van 998,— voor 698,-
RCA portable radio ( . . van 95,— voor 59,—
RCA portable radio met lamp . . ' . . . . van 110,— voor 68,—
SONY.'portable radio FM|MG van 175,- voor 128,-
SONY portable radio MG|KC van 175,-voor 99,-
Arena tuner|verst. met luidspr. . . „ . . van 654,— voor 498,—
Erres cass. recorder plus lichtnetapp. van 258,50 voor 198,—
SONY recorder mono TC 108 . . . . . . van 448,--voor 298,-
SONY recorder mono 4 sporen . . . . van 498,— voor 348,—
Aristona portable TV voor accu plus lichtnet

, , van 720,- voor 498,-

•„ - , 2,50Klassieke LP's voor slechts

Radio Peeters nv."
Passage 11, tel. 5458 - Haltestraat 56, tel. 3618 - Zandvoort

Portegies en Van Campen
Schoenservice KERKSTRAAT 32

Wegens vakantie
GESLOTEN

van 30 augustus tot 12 september 1971

ikker
Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage

Elektrische ontharing

Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes)

Manicuren i Lichaamsmassage - Speciale
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Déposltalre van Blnella, een produkt van
Ciba A.G. • Zwitserland.

Sporthuis Zandvoort
E. LOOS, Haltestraat 35, Zandvoort, tel. 2131

wegens vakantie
GESLOTEN

VAN 2 TOT EN MET 17 SEPTEMBER

BE® .
BLIJDEN

RIJDERS

850 Sport Coupé
4 cyf.. 903 cc.. 52 Din-pk. 145 km
kunstleer bekleding
f 7.581,- excl. B. T. W. f 6.650,-

850 Sport Spider
4 cyl.. 903 cc.. 52 Din-pk. 150 km.
kunsiteer bekleding
f 9.006,- expf. B. T. W. f 7.900,-

Radio Peeters

724 Sport Coupé
5 versn .4 cyl. '438 cc.. 90 Din-pk,
170 km, loken/kunst/eer combinatic-

ƒ13.509,- excl. B.T.W. / 11.850,-
ƒ 13.851.— excl. B.T.W. ƒ 12.150,-
Prijzen „af Born" en vrijblijvend

Autobedrijf RAAYEN b.v.i.o.
FIAT-DEALER

Tel. 02507-5346, Kam. Onnesstr. 15, Zandvoort-Nrd.

GESLOTEN
wegens VAKANTIE

VAN 12—19 SEPTEMBER

HEREKKAPSALON Haagen
Swaluëstraat 15, Zandvoort

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. pAMSTRA
Koninginneweg 37; r Zandvoort • Telefoon 2663

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
f595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Gevr. voor Het Parool:
GOEDE BEZORGERS.
Fam. A. Keesman, A. J. van
der Moolenstraat 76.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot f 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Opslagruimte voor korte en
langere tijd te huur Zandv.
Haarlemmerstr. 13D, telef.
2569.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

De echte VEBS DE LUXE

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 02507-
4012; 023-317577.

Knippen ) diverse
Scheren / ...
Plukken ) modellen
Voor deskundige behande-
ling kunnen wij weer klanten
aannemen.

Als vanouds mevr. Schram,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Sshilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U f huis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

VAKANTIE SLUITING
ZANDVOORTSE SLAGERIJEN
GESLOTEN van maandag 5 september t lm zaterdag 18 september:

C. VAN ELDIK, HALTESTRAAT 12
J. SCHIPPER, HALTESTRAAT 30
A. J. VREEBURG, HALTESTRAAT 54

GESLOTEN van maandag 20 september t/m zaterdag 2 oktober: ,
SLAGERIJ BURGER, HALTESTRAAT 3
W. KONING, SCHOOLSTRAAT 3
H. VAN ELDIK, JAN STEENSTRAAT 1B
J. D. VAN DIJK, STATIONSSTRAAT 12

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Biandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 237487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

DIRK VANEDEN BROEK .
SUPERMARKTEN N. V.

j *

vraagt voor haar filiaal Kerkstraat 19
in Zandvoort:

vlotte cassière
16-20 jaar, die nauwkeurig en vrien-
delijk kan werken. Wij bieden een
leuke afwisselen^ baan met een
goed salaris in een gezellige super-
markt.
-Uli
Aanm.: bij onze bedrijfsleider, tel.
02507-3643.

ÏÜISINGVRIJI'Q

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur

• Sn'ejlffreparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GRQTE.KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

Drukkerij Oudi
«/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

i~> TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN
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Zoete, Italiaanse druiven, met het predikaat 'Vera' voor echtheid.

druiven
mandje
l KILO

_JACOB'S- .Cream Crackers
pak

213 gram

Fernsoap
Heerlijk

geurende
toiletzeep

3 stukken
è 100 gram

f UIT DE DIEPVRIES

ChKroketten
230 gram

01 BitterbaUen
\! 80 gram

Uit onze afdeling delicatessen

Varkensrollade
100 gram

'̂decoratieve -
bladplant in

'/diverse kleurètj

Nutella
\> ,. " "' '• "- '

*' " glas 21 0 gram

Gember-g n i.n!

Strilik MINUTEN-MAALTIJD

Hollandse Hachee
Engelse Jachtschotel
of Hongaarse Goulash
blik 440 gram

In de SuperMarts
met een gebakafdeling t/m zaterdag

Vruchtencake
±400
gram

,f. ̂ -~- — — — — — —

^yécuumverpakt' < . -

/j»' \ sarrien 300 gram

ï!(3 Kippèragoftt Pïf? f :

James Grieve
FIJNE HANDAPPEL
kwaliteits-
klasse I

in mandje
±1250 g

KILO

Harde Uien
kwaliteitsklasse!

KILO
••GEKOOKTE* • .«

Zomerbietjes
MET UITJE *
kwaliteitsklasse I

500 gram

t/m zaterdag -

500 gram

Kalfarollade 6,5 498
- ;- , - //*.\* W >;̂

v-500-gram,JW^^?«"^i;^

^zómle^dorè'tTéssère-

C'-
v~ H R a " :
assis

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kuntovertuigen-

S
Prijzen gelden van donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september

i-.V .jtt.V.'*,- , -1-," •'< . • ' N .VW&*iW "Vil "N.

' * - '' '• , 1 - :'- . Ctffet jï^» j'j'«3.ff s ^i-».i- ij- '-•-.• - . _ . >
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ZANDVDORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17.50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

kinderen helpen kinderen.
Onder dit motto start het Nederlandse Ro-
de Kruis in de periode van 15 september
tot 15 oktober a.s. een aktle om het onder
wijs onder de kinderen van de in de indlase
kampen verblijvende vluchtelingen uit Oost-
Pakistan op gang te brengen. Aan de ne-
derlandse (school) jeugd worden nieuwo
schriften, kladblocs, tekenblocs, potloden,
kleurpotloden, linealen en puntenslijpers ge-
vraagd om het Indiase Rode Kruis in staat
te stellen het onderwijs aan vluchtelingen-
kinderen te helpen stimuleren.

Het indiase Rode Kruis, dat nu 5000 vrij-
willigers aan het werk heeft voor de hulp-
verlening aan de ruim zeven miljoen Oost-
Pakistaanse vluchtelingen, onder wie bijna
drie miljoen kinderen onder de 15 jaar,
strijdt in de allereerste plaats tegen de on-
dervoeding waaraan veel jeugdige vluchte-
lingetjes vooral lijden.
Zo verzorgt het indiase Rode Kruis bijvoor-
beeld een aanvullend medisch en voedings-
programma ten behoeve van kinderen onder
de zeven jaar en van aanstaande en jonge
moeders.
Half augustus had het indiase Rode Kruis
1200 van dergelijke 'milkstations' ten be-
hoeve van meer dan een miljoen vluchtelin-
gen in bedrijf en dit programma breidt zich
nog steeds uit.
De vrijwilligers van het indiase Rode Kruis
beperken zich echter niet tot het uitdelen
van melk en multivitaminen-tabletten; zij
proberen ook de kinderen die tengevolge
van de doorstane ellende uit het lood zijn
geslagen, mentaal op te vangen.
Het Rode Kruis tracht nu onder de kinde-
ren een begin van onderwijs te stimuleren
maar het indiase Rode Kruis beschikt over
onvoldoende materiaal.
De nederlandse zusterorganisatie heeft
daarom een projekt ontwikkeld voor de ver-
strekking van onderwijsmateriaal. De plaat-
selijke afdelingen van het Rode Kruis zul-
len in de komende dagen tot de scholen en
jeugdverenigingen het verzoek richten aan
de inzameling van'de benodigde materialen
deel te nemen. Er zal naar worden gestreefd
de schrijf- en tekenbenodigdheden voor 1
november a.s. aan het Rode Kruis te Den

ZIJN GS OP DE HOOGTE
VAN OLIEBORINGEN

IN ZANDVOORTS

DUINGEBIED?

De heer G. Maas (cpn) uit Amsterdam, lid
van Provinciale Staten van Noord-Holland,
heeft Gedeputeerde Staten gevraagd of het
hun bekend is dat de oliemaatschappij Arno-
co bij het ministerie van Ekonomische Za-
ken een aanvraag heeft lopen voor eksplo-
ratieboringen naar olie of aardgas in het
duingebied bij Zandvoort. Hij vraagt voorts
of GS ook van mening zijn of deze eksplo-
ratieboringen verstrekkende konsekwenties
zullen fiebben voor de rekreatie en de drink-
watervoorziening.
Bovendien wil hij weten of aan GS over de
betreffende aanvraag adviezen zijn gevraagd
en of zij bereid zijn Provinciale Staten
daarover te informeren en in welk stadium
van behandeling de aanvraag zich thans be-
vindt.
Tenslotte vraagt hij of Gedeputeerde Sta-
ten zich over eventuele eksploratieboringen
naar gas of olie in het zandvoortse duinge-
bied reeds een standpunt hebben gevormd
en of zij bereid zijn dit ter kennis te bren-
gen van Provinciale Staten.

Haag te zenden, opdat zo spoedig moge-
lijk daarna het transport naar India kan
plaatsvinden.
Financiële bijdragen zijn ook bijzonder wei-
kom. (Voor het onderwijs aan groepen kin-
deren zijn o.a. grote schoolborden nodig.
Kosten: ƒ 85,— per stuk). Giften kunnen
worden overgemaakt op giro 575.000 t.n.v.
Nederlandse" Rode Kruis, Den Haag, onder
vermelding van 'Kinderen helpen kinderen'.
Inlichtingen: Nederlandse Jeugd Rode Kruis,
Prinsessegracht 27, Den Haag, tel. 070 -
184200 of bij de plaatselijke Rode Kruis-
afdelingen.

EIGEN VERVOERSDIENST
VOOR
ZANDVOORTS RODE KRUIS
Sedert enkele dagen beschikt de afdeling
Zandvoort van het Rode Kruis over een
eigen vervoersdienst. Eergisteren werd de
heer A. Bos officieel als hoofd van de
dienst geïnstalleerd. De centrale leiding van
het Rode Kruis in Den Haag heeft de dienst
van de afdeling inmiddels erkend.
De installatie van de heer Bos en de be-
noeming van zijn plaatsvervanger de heer
D. Spaans vond plaats tijdens een bijeen-
komst waarin de heer D. Doornekamp we-
gens twintig jaar trouwe dienst werd gehul-
digd. Uit handen van afdelingsvoorzitter
Mulder ontving hij de traditionele gesp.

wotdt week
Regenwormen hebben 't gemakkelijker

Er is een meneer aan het woord geweest
in een ochtendblad, waarin hij het had over
de mode. (En wat daar mee samenhangt).
We mogen het best uit zijn deskundige
mond weten: de rock-'n-roll-mode keert te-
rug.
Als we dat dan voor kennisgeving hebben
aangenomen, begint hij pas goed. De man
heeft kennelijk een jeugd-trauma. Hij is
idolaat van Marilyn Mpnroe, Jane Mansfield
en Rita Hayworth, die furore maakten in
de vijftiger jaren. En toen? Wel, de kleren
die dit drie-'man'-schap droeg, worden nu
weer gedragen. Ze worden 'vertaald' voor
de vrouw van 1971-72. U zult zelf wat
moeten pionieren tussen 's mans opmerkin-
gen, want ik kan ze niet zo heel erg goed
vertalen.
Je kan goed. merken dat er niets nieuws
onder de zon is en dat de best funktione-
rende bron van inspiratie bij de mode-ont-
werpers eens uitgeput raakt. Nu kan die
meneer wel zeggen dat we teruggrijpen op
de vijftiger jaren met deze rock-'n-roll-stiji,
maar weet hij dan niet dat we al lang via
de Middeleeuwen bij de paradijselijke toe-
standen terecht gekomen zijn? Alleen de
mensen, die toen in het Paradijs leefden,
— het waren er overigens twee — noem-
den hun kleding (of de afwezigheid van
hun kleding, als u dat liever hoort) geen
mode. Die namen er genoegen mee dat het
niet anders was en ze berustten er eenvou-
dig in. Het wierp ook géén problemen op,
net zo min als het moeilijkheden geeft als
twee regenwormen elkaar ontmoeten. Die
zeggen heus niet tegen elkaar: Hé, je bent
naaktl Die dieren weten stomweg niet be-
ter. Maar je kan niet zeggen dat de mode
voor regenwormen het naakt was, want nie-
mand bekommert zich om regenwormen. Ze
hebben dit dus zelf uitgevonden. Er is nog
nooit een regenworm geweest, die zich ge-
roepen voelde het dragen van flanellen on-
dergoed of hot-pants te propageren. En ik
neem aan dat de regenwormen hier nooit
zwaar aan getild hebben.
De eerder genoemde meneer van dat och-
tendblad, weet u wel?, maakt dan een in-
gewikkelde konstruktie van het beeld man-
vrouw. Wacht even:
Over de vrouw in de vijftiger jaren:
'Het was een vrouw, die veel minder ge-
makkelijk toegaf dan de vrouw van nu —
een vrouw die naar een man opkeek, maar
het prettig vond en eiste, dat hij haar toch
op een voetstuk zag en die in het begin
aewoon onbereikbaar voor hem wilde zijn'.
Dat is wat moeilijk vrienden, want er zijn
altijd vrouwen geweest (ook in de vijfti-
ger jaren), die onbereikbaar zijn gebleven
en anderen, die altijd bereikbaar waren, ook
in het begin.
Dit ook nog: de kousen met boorden en
naden komen weer in. En schoenen met een
enorme dikke, hoge hak. Gut, eindelijk
weer eens vrouwen met kousen en schoe-

REDDINGBOOT
MAAKTE PROEFVAART
IN WOELIGE ZEE
Afgelopen maandag maakte de zandvoortse
reddingboot 'Ir. Louwes' de driemaandelijk-
se proefvaart. In verband met de onstui-
mige zee en de ongunstige weerberichten
besloot schipper Castien van het oorspron-
kelijke vaarplan met Scheveningen als eind-
doel af te wijken en een oefentocht langs
de kust te maken. Na anderhalf uur laveren
en manoeuvreren door hoge golven en een
tweetal zware gróndzeeên keerde de red-
dingboot naar het thuisstrand terug.
Schipper en bemanning, o.w. burgemeester
Nawijn, toonden zich bijzonder tevreden
over de proefvaart en de zeewaardigheid
van de boot.

nen. Hoewel ik wel wat aan te merken heb
op die schoenen. Als ik de foto's goed be-
kijk, lijkten 't wel niet helemaal uit de verf
gekomen klompen. En dat heet dan — ver-
taald voor 1971 — modieus, gracieus en
elegant.
De man in kwestie, waarover ik zojuist
sprak, slaakt dan de spijtige verzuchting:
'Herinnert u zich nog de tijd, dat de vrou-
wen volledig vrouw waren, er verleidelijk
uit zagen en al hun aantrekkelijkheden op
een zeer geraffineerde wijze toonden?'
Hij moet dus niets hebben van Dolle Mina's
met gevlekte spijkerbroeken en laarzen met
of zonder sporen. En hij ginnegapt nog
even door: De make-up (van de vrouw) is
ook weer helemaal aangepast aan de jaren
vijftig: veel vuurrode lipstick en pastelkleu-
rige oogschaduw.

.O.K. Wel papieren zakdoeken aanschaffen
mannen. Dit in verband met die vuurrode
lipstickl BARTJE

EKSPLOSIEVEN EN WAPENS
UIT 2e WERELDOORLOG

GEVONDEN

Tijdens sloop- en verbouwingswerkzaamhe-
den in de winkel aan het Raadhuisplein,
waarin voorheen de firma Hoying gevestigd
was, zijn eind vorige week in het achter-
huis twee landmijnen en een Duits machine-
geweer tevoorschijn gekomen. Verder onder-
zoek in de keuken bracht — na verwijde-
ring van het aanrecht — nog eens een aan-
tal handgranaten en een flinke partij hou-
ders met geweer en mitrailleurkogels aan
het licht. Direkt na de vondst heeft de po-
litie het achterste gedeelte van de winkel
afgesloten en verzegeld. Gisteren heeft de
mijnopruimingsdienst de eksplosieven mee-
genomen en onschadelijk gemaakt.
De politie vermoedt dat de wapens in het
pand zijn achtergelaten door een groep
Georgiërs in Duitse krijgsdienst die er in
'44 en '45 een tijdlang waren gehuisvest.
Deze Georgiërs hebben de wapens vermoe-
delijk willen gebruiken voor verzet tegen
hun Duitse meerderen. De groep is echter
— waarschijnlijk omdat de Duitsers van de
plannen tot opstand een vermoeden kregen
— tegen het eind van de oorlog vrij plotse-
ling naar Texel overgeplaatst, waar de Geor-
giërs, zoals bekend, inderdaad een gewa-
pende opstand zijn begonnen.

miljeukontroleur
krijgt
ruim 50 assistenten
De miljeukontroleur van de gemeente Zand-
voort is nog niet aangesteld en In funktie
of hij krijgt al assistentie. Vanaf morgen —
woensdag 1 september — Is het mogelijk
dat eventuele overtreders van de gemeente-
lijke verordeningen op het gebied van de
vervuiling van de openbare weg, etc. hun
boete onmiddellijk aan de bekeurende poll-
tie voldoen.
Door deze mogelijkheid tot 'transaktie in
handen van de politie', zoals de officiële
term luidt, kan de toekomstige miljeukontrp-
leur rekenen op de hulp van het ruim vijftig
man tellende gemeentelijke politiekorps.
Aan het nut van één enkele man in de
strijd tegen de vervuiling van straten, plei-
nen, plantsoenen alsmede strand en duinen
werd ernstig getwijfeld. Nu alle dienstdoen-
de agenten de boeten tegen vervuilers di-
rekt kunnen innen is de kans op een effek-
tieve aanpak van de milieuverontreiniging
aanmerkelijk groter geworden.
Voor de kategorie 'verontreinigingsdelikten'
zal een tarief van vijf gulden tellen. Het ko-
ninklijk besluit waarbij dit is geregeld is vo-
rige week donderdag in het staatsblad ge-
publiceerd.
Bij het beboeten van overtredingen van ge-
meentelijke bepalingen tegen straatveront-
reinigingen gaat het om gevallen als het
deponeren van afval op straat, in plantsoe-
nen en parken, om het onverantwoord slor-
dig klaarzetten van huisvuil voor de ophaal-
dienst, om het doorzoeken van emmers of
zakken en om het laten bevuilen van de
stoep door honden.
Nog niet zo lang geleden, aldus een toe-
lichting van het ministerie van justitie, za-
gen velen in zulke handelingen nauwelijks
iets strafbaars. Onder invloed van de ver-
anderende opvattingen over milieuhygiëne
echter wordt ook deze 'kleine miljeuveront-
reiniging' meer en meer als afkeurenswaar-
dig gevoeld.

uitslagen toerwagenraces
Afgelopen zondag vonden op de racebaan
in de noorderduinen internationale toerwa-
genraces plaats welke meetellen voor het
europese kampioenschap. De wedstrijd In
de hoofdklasse — derde divisie boven 2000
cc — eindigde in een overwinning voor de
Oostenrijker Dieter Quester. De nederlandse
coureur Toine Hezemans bleef door zijn ze-
ge in de tweede divisie — 1300-2000 cc —
zijn kans op de europose titel behouden.

Tijdens de race raakte landgenoot Theo
Stiekema ter hoogte van het voormalige bos
met grote snelheid van de baan en schoot
door twee vangbekken. Een achter de hek-
ken staande toeschouwer werd door de wa-
qen van Stiekema geraakt en liep een lich-
te verwonding aan een van zijn benen op.
De coureur kroop ongedeerd uit zijn wa-
gen tevoorschijn.
De uitslagen van de toerwagenraces luiden:

Eerste divisie toerwagens Europees kam-
pioenschap: 1. Gianluigi Picchi (It.) Alfa
Romeo 1300 GTA; 2. Theodore Zeccolie
(It.) Alfa Romeo 1300 GTA: 3. Liane Enge-
man (Ned.) Alfa Romeo 1300 GTA.

Tweede divisie toerwagens Europees kam-
pioenschap: 1. Toine Hezemans, Alfa Ro-
meo 1750 GTAM; 2. Han Akesloot, Ford
Escort RS 1600 op 1 ronde; 3. Ernst Berg,
Ford Escort RS 1600 op 2 ronden.
Derde divisie toerwagens Europees kam-
pioenschap: 1. Dieter Quester (Oost.)
BMW 2800 CS; 2. Dieter Glemser (Dld.)
Ford Capri RS; 3. dr. Helmut Marko
(Oost.), Ford Capri RS.

Aan de internationale wedstrijden ging een
nationale formule Vee-race vooraf, tellend
voor het nederlandse kampioenschap:
1. Jelle Hingst, Kaimann Mk Bell, en Jaap
Luijendijk, Motul; 3. Ron Swartsenburg, Au-
stro Kaimann.



HOGE RENTE
dagelijkse berekening als extra en belangrijk voordeel!

PERFECT-
SPAARBANKBOEKJES
zo goed als vrije rekening
ƒ 1.000,— por maand vrij
Vrij voor aankoop van een
eigen huls en elfeclen

TERMIJN-
SPAARBANKBOEKJES
G maanden opzegging
Vrij voor aankoop van
een eigen huis

TERMIJN-
SPAARBANKBOEKJES
12 maanden opzegging
Vrij voor aankoop van
een eigen huls

GEPREMIEERDE-
SPAARBANKBOEKJES
spaarregeling "De Zilvervloot"
spaarregeling voor ambtenaren
en bedrljfspaarregelmg

SPAARDEPOSITO'S

2 Jaar vast
Vrij voor aankoop van
een eigen huis

SPAARDEPOSITO'S

3 Jaar vast
Vrij voor aankoop van
een eigen huis

NUTSSPAARBANK WEST NEDERLAND
vóór modern geldverkeer en alle bank-, effecten- en assurantiezaken.

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
ƒ595.-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 15 50.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Briljant tegen
groothandelsprijzen

14 kar. gouden ring met rozet van 9 briljanten 350,—
14 kar. witgouden markiesring met 3 witte briljanten
in midden en 18 brilj. rondom (ovaal mod.) 595,—
14 kar. witgouden slagrlng met 2 witte
vurige briljanten 245,—
14 kar. witgouden dubbele rijring met 8 brilj. 345,—
14 kar. gouden ring met één briljant 95,—
14 kar. witgouden rozetvormige oorknoppen met in elke
oorknop 13 witte vurige briljanten
(in totaal 2.20 krt.) 1350,—
14 kar. gouden rijring met 9 briljanten 225,—
14 kar. gouden steekspeld met 7 briljanten
en 60 diamanten 550,—
O C C A S I O N : 14 kar. witgouden één-steens dames-
ring van 2.14 krt. (loupe zuiver) 2750,—
Bizonder mooi gemaakt witgouden slot (voor parels)
met 27 briljanten (dubbel rozetvormig) 595,—
Gouden stijve armband met in midden rozet van 11 vu-
rige diam. en aan elke kant daarvan 6 diam. 795,—
Grote sortering 14 kar. gouden sterrebeelden, v.a. 15,—
14 kar. gouden fantasiecollier (kant model) 125,—
14 kar. breedgouden damesring met één granaat 41,50

Gevr.: flinke hulp voor 2 of
3 ocht. p.w. Mevr. Paarde-
bek, C. v.d. Lindenstr. 30.

Metselaars hebben nog eni-
ge tijd over voor alle soor-
ten metsel- en voegwerk.
Br. ond. nr. 6101 bureau
Zandv. Courant.

Aardige huish. hulp gevr.
voor 1 of 2 maal p.w. in
mod. huis, dichtbij bus hal-
te 80. Mevr. Bartels, Duin-
doornlaan 22, Bentveld, tel.
023 • 244709.

WIE wil er een jong poesje
hebben uit een nest van 4'
Marnix v. St. Aldegonde-
straat 12, 's avonds na 19
uur af te halen.

1 Defensor, Hygrostat,
ideaal voor c.v. met sproei
inst. prijs ƒ 140,-; 2 Ecoma-
tic wasmach. i.pr.st. ƒ 250,-
Tel. 02507 • 3340.

Flinke werkster gevr. 2 x
p.w. bij echtp. in flat. Tel.
4809.

Te koop: klassiek bankstel,
draion velours, wijnrood,
als nieuw, f 750,-. 's Avonds
na 8 uur, tel. 3639.

Aan de

vrijwillig verzekerden
van de te Haarlem werkende ziekenfondsen,

De Besturen van de beide Haarlemse ziekenfondsen zien zich tot hun spijt
genoodzaakt de premie van de vrijwillige verzekering met ingang van
1 september a.s. te verhogen.
Als voornaamste oorzaak van deze verhoging moet de nieuwbouw van
twee Haarlemse ziekenhuizen worden genoemd, waardoor de verpleegprijs
in deze ziekenhuizen met meer dan 40% stijgt.
Aangezien bij de vrijwillige verzekering deze sterke kostenstijging geheel
uit de premies van de bij de Haarlemse fondsen aangesloten vrijwillige
verzekerden moet worden bestreden, zal per 1 september a.s. deze pre-
mie per betalende verzekerde worden verhoogd van

ƒ 51,50 TOT ƒ 64,50 PER MAAND
Verzekerden in het genot van een gereduceerde premie gaan per 1 sep-
tember ƒ 38,70 betalen, terwijl voor onvolledige gezinnen van beroepsmili-
tairen de maandpremie op ƒ 96,75 is vastgesteld.

Getracht zal worden deze maandpremie voor het jaar 1972 te handhaven.

In bovengenoemde premies is de premie voor het Aanvullingsfonds, bedra-
gende per betalende verzekerde ƒ 0,50 per maand, niet begrepen.

De Besturen van de Algemene Zieken-
fondsen,
'Haarlem en Omstreken', Jansstraat 27
'Ziekenzorg', Frans Halsplein 4

LADY'S SHOP BENTVELD
toont u haar nieuwe

HERFST- en WINTERKOLLEKTIE
in de „modieus" vrije lijn op

MAANDAG 13 SEPTEMBER 1971 In
HOTEL BOUWES

Aanvang 's middags 14.30 uur en 's avonds
20.30 uur.

Reserv.: Lady's Shop, Bentveld, tel. 020-2423 13
en Hotel Bouwes - Zandvoort. Tel. 02507-5041

ENTREE f 7,- incl. koffie-complêt

LADY 's SHOP BENTVELD
ZANDVOORTSELAAN 371

Voor dame gem. zit-slp.k.
met keukentje en verwarm,
voor perm. Schoolstr. 8.

Te koop: eiken piano, prijs
n.o.e.t.k. Tel. 2539.

I.pr.st.: uitneemb. koelcel,
inh. 120 x 120x90 cm. Te
bevr. telefoon 5380.

Oppas gevr. voor baby, ma.
en/of dinsdagmiddag van
13-14.30 uur. Inl.: telefoon
5155. Goede beloning.

Automobielbedrijf DAVIDS
N.V. vraagt monteurs, uitst.
verdienst. en sec. arbeids-
voorw. Burg. Engelberts-
straat 19, tel. 4641.

Automobielbedrijf DAVIDS
N.V. vraagt leerling-mon-
teurs, uitst. verdienst en
sec. arb. voorw. Burgem.
Enqelbertsstr. 19, tel. 4641.
Gratis af te halen: 3 jonge
poesjes (zindelijk) Burg. v.
Alphenstraat 26.
Te koop: VW Variant '64,
motor defekt, ƒ 250,-.
L. Brand, Potgieterstr. 52.

WONINGRUIL:
Aangeb.: A'dam-Z, omg.
RAI, bovenhuis, 5 gr. kam.,
badk., mod. keuk., gr. bal-
kon, vrij uitz. D.m. ƒ 178,80
Gevr.: 3 a 4 kamerwoning
met badg. etc. te Zandv. of
in straal 30 km van A'dam.
Br. ond. nr. 6201 bureau
Zandv. Crt. of tel. na 19.00
uur, 020-762789.

bezorgers

voor de Zandvoortse Courant

De Stichting
Het Nationale Park

De Kennemer Duinen
v r a a g t :

TYPISTE
Behalve vlot typen, tevens geschiktheid voor licht
administratief werk vereist.

Salaris bruto plm. ƒ 700,-
per maand.

tot plm. ƒ 1000,-

Sollicitaties aan de direkteur, Militairenweg 4,
Overveen, telefoon 023 • 257653.

FAMILIEBERICHTEN

Op de leeftijd van 76 jaar is heen-
gegaan, mijn lieve man

ANTONIUS LAVERTU

Zandvoort, 28 augustus 1971

M. Lavertu-Meulman

Korrespondentie-adres:
Kostverlorenstraat 87

De crematie heeft heden plaats ge-
had.

Na een oneerlijke en hopeloze strijd
is van ons heengegaan op de leeftijd
van 76 jaar, mijn lieve vader, behuwd-
vader en opa

ANTONIUS LAVERTU

Zandvoort, 28 augustus 1971

A. Lavertu
J. M. Lavertu-Drommel
Jenny, Lucienne.

Op de leeftijd van 76 jaar is van
ons heengegaan, onze lieve opa en
overgrootvader j

ANTONIUS LAVERTU

Zandvoort, 28 augustus 1971

T. Drommel-Steegman
P. Drommel
Pieter, Robin

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

Wethouder A. Kerkman Cfinancièn, onder-
wijs en personeelszaken) is verhinderd op
de vrijdagen 3 en 10 september a.s. spreek-
uur te houden.

80-JARIGE BROMFIETSER
NA VAL OVERLEDEN
Een tachtigjarige inwoner van het partiku-
liere bejaardenpension 'De Meent' aan de
Hogeweg kwam gisteren op het rijwielpad
van de dr. C. A. Gerkestraal met zijn brom-
fiets ten val. Tijdens het transport per am-
bulance naar een Haarlems ziekenhuis is de
bejaarde bromfietser overleden.

KOLLEKTE
KON. WILHELMINA FONDS
BRACHT BIJNA ƒ 4000 OP
De vorige week in Zandvoort en de buurt-
schap Bentveld gehouden jaarlijkse koiïekte
t.b.v. het Koningin Wilhelmina Fonds heeft
ƒ J.938 opgebracht.
De afd. Zandvoort van genoemd fonds is
uiteraard bijzonder erkentelijk voor dit
fraaie resultaat en dankt allen die aan de
aktie op enigerlei wijze een bijdrage heb-
ben verleend.

BRANDWEER GISTEREN
TWEEMAAL IN AKTIE
Gistermiddag werd de brandweer gewaar-
schuwd voor een brandje in een keuken van
een woonhuis aan de Bilderdijkstraat waar
de vlam in de pan was geslagen. Voor de
brandweer arriveerde zagen omwonenden
kans het vuur met behulp van zand te do-
ven. De schade aan de inventaris is vrij aan-
zienlijk. Op het moment dat de brandweer
uitrukte kwam een tweede brandmelding
binnen, nu voor een duinbrandje in de om-
geving van het kruispunt Zandvoortselaan-
Kostverlorenstraat. Het bleek loos alarm te
zijn.
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ZANDVOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg t
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland / 20,- ,
losse eksemplaren ƒ 0,25
postfliro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

meer woningen en een dienstencentrum nodig
voor zandvoortse bejaarden

TENTOONSTELLING
IN DUYSTERGHAST

Zandvoort telde op 1 januari van het vorig
jaar op een Inwonertal van 15451 personen
2058 bejaarden. Van dit aantal verbleef er
427 In een der acht bejaardenoorden In de
gemeente.
In 1975 zullen in Zandvoort 2185 en In
1981 2303 bejaarden woonachtig zijn. Deze
cijfers ontlenen wij aan een gisteren voor \
publikatle vrijgegeven nota van de Stlch-
tlng Overlegorgaan Bejaarden. Zandvoort
over het vraagstuk van de bejaardenhuls-
vesting in de gemeente. De nota werd sa-
mengesteld door een werkgroep van de
stichting, die terzijde werd gestaan door
enkele deskundigen op het gebied van be-
jaardenzorg en -hulsvesting.

In deze nota worden verscheidene sugges-
ties en aanbevelingen gedaan omtrent de
struktuur van de bejaardenzorg en -huls-
vesting in de nabije toekomst, welke door
de werkgroep is gebaseerd op een grondige
inventarisatie van de stand van zaken van
het ogenblik.

Uit deze inventarisatie blijkt dat van de
2058 in de gemeente verblijvende bejaar-
den er 427 in een der acht zandvoortse
bejaardenhuizen zijn gehuisvest. Van deze
427 bewoners van bejaardenoorden zijn er
144 afkomstig uit de gemeente, de overige
283 komen van el'ders. Bij het aantal aan-
meldingen voor opname in de twee grootste
bejaardenhuizen van Zandvoort — het Huis
in de Duinen en de Bodaanstichting —
springt het verschil tussen vestiging van
zandvoortse en niet-zandvoortse ingezete-
nen nog meer in het oog.
Van de in totaal 2100 personen die zich
in de afgelopen twee jaar bij genoemde
bejaardenoorden hebben laten inschrijven
(1840 bij Het Huis in de Duinen en 260
bij Bodaanstichting} waren 253 zandvoort-
se* ingezetenen. 177 bewoners van de ge-
meente hadden zich voor plaatsing in een
eventueel te bouwen bejaardenhuis bij de
gemeentelijke dienst van sociale zaken la-
ten inschrijven. In totaal stonden dus 430
inwoners van Zandvoort op een van de ge-
noemde wachtlijsten vermeld.
Indien zij tot de bejaarden gerekend kun-
nen worden, betreft dit een percentage van
ca. 26% van het totaal aantal zelfstandig
gehuisveste bejaarden in de gemeente. Hat
maksimale behoefte-percentage aan bedden
in bejaardenoorden wordt gesteld op 10%
van het totaal aantal bejaarden.
Resumerend komt de nota tot de volgende
konklusie: van de in de gemeente in be-
jaardenoorden gehuisveste bejaarden zijn
144 uit Zandvoort afkomstig en 283 van
buiten de gemeente. Dit betekent dat van
het totaal aantal in Zandvoort woonachtige
bejaarden van 2058 er 1775 zandvoortse
ingezetenen zijn. Uitgaande van de veron-
derstelling dat er in Zandvoort geen groter
aantal bejaarden van elders wordt aange-
trokken, vervolgt de nota, houdt dit in, dat
in de gemeente voor zandvoortse bejaar-
den een reële behoefte bestaat aan 178
bedden.
Gelet op het aantal door zandvoortse inge-
zetenen in de acht bejaardenoorden ingeno-
men plaatsen is er derhalve een te kort van
33 bedden, aldus de nota van de werk-
groep.' »
T.a.v. ,de zandvoo,rtse zelfstandig gehuis-
veste bejaarden kan het volgende worden
gesteld: het aantal gereedgekomen resp.
gegunde bejaardenwoningen bedroeg per
1 januari. 1970 plm. 83. Bij een bezettings-
graad van 1.5 per woning betekent dit dat
voor 7.6% van de in de gemeente zelfstan-
dig wonende bejaarde een aangepaste wo-
ning aanwezig is. Uitgaande van het ge-
middelde percentage (20%) houdt dit in
dat ongeveer 325 bejaarden in Zandvoort
zouden moeten beschikken over een bejaar-
denwoning..Dit betreft plm. 215 huizen. Er

is dus momenteel sprake van een tekort van
ruim 130 woningen, aldus de nota.

Naar aanleiding van deze inventarisatie van
de kollektieve en individuele huisvesting van
de bejaarden in Zandvoort doet de werk-
groep van de stichting de navolgende aan-
bevelingen:
Het scheppen van een sociaal-dienstverle-
ningspatroon, dat de zelfstandig gehuis-
veste bejaarden — in voorkomende geval-
len — waarborgen verschaft betreffende
verzorging en zo nodig snelle onderbren-
ging in een bejaardenoord of verpleeghuis.
Het aanstellen van een speciale funktiona-
ris i.c. koördinator betreffende de sociale
dienstverlening in haar variëteiten, even-
tueel met gebruikmaking van een diensten-
centrum en/of wijkpost(en). '
Bevordering van de bouw van bejaarden-
woningen, zo veel mogelijk gegroepeerd
met het oog op het sociale verkeer.
Aanpassing van bestaande, voor bewoning
door bejaarden in aanmerking komende wo-
ningen.
Een voorziening in een tehuis te treffen
t.b.v. zandvoortse bejaarden, die volledige
verzorging behoeven en voor wie in andere
tehuizen in deze gemeente geen plaats is.
Waar nodig aanpassing van het opname-
beleid t.a.v. bestaande bejaardenoorden en
koôrdinatie van dat beleid.
In het Jicht van het voorgaande acht de
werkgroep het diskutabel of er bij de zelf-
standig gehuisveste bejaarden behoefte be-
staat aan nog een bejaardenoord in de ge-
meente, tenzij het zou moeten dienen ter
vervanging en modernisering van één der
acht reeds bestaande bejaardenhuizen.

dienstencentrum
in gemeenschapshuis?
In de nota wordt door de werkgroep met
nadruk het aksent gelegd op het stichten
van een dienstencentrum voor bejaarden in
de toekomstige struktuur van de bejaarden-
zorg en -huisvesting in de badplaats.
Een dergelijk centrum — waarin of van
waaruit een zelfstandig wonende bejaarde
een samenhangend pakket van diensten
wordt verleend — zal het de bejaarde
mens mogelijk maken zich in eigen om ge-
ving te handhaven, aldus de nota. In het
algemeen kan er van uitgegaan worden dat
ongeveer 450 bejaarden binnen een straal

van circa 800 meter toch wel het minimum
vormen waarbij een dienstencentrum verant-
woord kan funktioneren.
Hoewel in de huidige situatie nog niet met
zekerheid te zeggen valt hoe groot een
dienstencentrum voor de bejaarden in Zand-
voort zou moeten zijn zal naar alle waar-
schijnlijkheid behoefte bestaan aan een
centraal punt voor de bejaarden. De nota
beveelt een voorlopig dienstencentrum van
zeer eenvoudige opzet aan, waaraan ech-
ter in ieder geval een beroepskracht ver-
bonden zou moeten zijn. Voorlopig zou kun-
nen worden volstaan met beperkte ruimte,
i.l. ontmoetingsruimte, kamer voor de be-
roepskracht, spreekuur voor leidster ge-
zinsverzorging (bejaardenhulp) zonodig ka-
mer voor pedikure en/of kapster.
De werkgroep denkt aan voorlopige huis-
vesting in het Gemeenschapshuis, in een
oude school, of in een woning. Tijdelijke
vestiging in het Gemeenschapshuis heeft het
voordeel van centrale ligging, terwijl 'de
loop' er al in is dankzij de aktiviteiten van
de bejaardensociëteit 'Voor Anker'.
De kosten van de vestiging van een voor-
lopig dienstencentrum van eenvoudige op-
zet worden door de werkgroep geraamd op
ƒ 35.000 per jaar. Er bestaat een rijkssub-
sidieregeling, die voorziet in een subsidie
aan gemeenten die dergelijke diensteneen-
tra financieel steunen. Deze subsidie be-
draagt 80% per jaar van de door de ge-
meente verstrekte subsidie in de eksploita-
tiekosten van het bedoelde centrum. Deze
rijksbijdrage bedraagt ten hoogste ƒ 36.000
per aan het centrum verbonden funktiona-
ris met volledige dagtaak.
De nota van de Stichting Overlegorgaan
Bejaarden Zandvoort zal t.z.t. worden aan-
geboden aan het gemeentebestuur van
Zandvoort.

ZANDV. HANDELSVER.
VERGADERT
OP 14 SEPTEMBER
Op de eerste bijeenkomst van de Zand-
voprtse Handelsvereniging na het zomer-
seizoen komen een drietal onderwerpen aan
de orde: het vrijmaken van het Raadhuis-
plein, Kerkplein en -straat van alle verkeer
een mogelijke fusie met de r.k. 'De Hanze'
en de opvolging van de huidige voorzitter,
de heer H. Hildering, die wegens gezond-
heidsredenen zal aftreden. De ZHV-verga-
dering is gepland op dinsdag 14 september
a.s.

Vanaf a.s. vrijdag 10 september t.e.m. zon-
dag 3 oktober eksposeert Emmy van Vrij-
berghe de Coningh akwarellen en tekenin-
gen van stads- en dorpsgezichten — w.o.
delen van oud-Zandvoort — in sociëteit
Duysterghast aan de zuid-boulevard.
Eerder eksposeerde de tekenares haar werk
in het Gemeenschapshuis als onderdeel van
de oud-Zandvoort tentoonstelling.
De ekspositie in Duysterghast zal worden
ingeleid door de voorzitter van het genoot-
schap Oud-Zandvoort, ir. C. J. Wagenaar.
De akwarellen en pentekeningen zijn voor
niet-leden van Duysterghast te bezichtigen
tijdens de weekeinden van 2-4 uur 's mid-
dags.

nzh
ziet
toekomst
somber in
De NZH heeft in 1970~een vprliec van-meer
dan een miljoen gulden; om precies te zijn:
van ƒ 1.186.467. De gemeentelijke bijdra-
gen van Haarlem en Leiden — een totaal
van ƒ 814.200 — zijn al in dit verliessaldo
verdiskonteerd. In 1969 leed de NZH een
verlies van ƒ 402.769. Na het tweede ver-
liesjaar zijn de nadelige saldi al ver boven
het miljoen uitgekomen.

In 1968 maakte de NZH nog een winst
van bijna zes ton. Het ziet er niet naar
uit dat de komende jaren een veranderd
beeld te zien zullen geven. Tot 1980 zal
het aantal personenauto's stijgen tot bijna
vijf miljoen. Dat betekent onherroepelijk dat
minder mensen van het openbaar vervoer
gebruik zullen maken.

In het jaarverslag van de NZH schrijft de
direktie: 'Met de KNVTO zijn wij van me-
ning dat voor het streekvervoer de bus het
aangewezen vervoermiddel is, aangezien
hiermede met relatief geringe kosten een
goed openbaar vervoer kan worden gebo-
den. In de politieke doelstellingen zal naar
onze mening veel aandacht moeten worden
geschonken aan de mogelijkheden van het
openbaar vervoer. Een goed benutten van
deze mogelijkheden zal ten zeerste kunnen
bijdragen tot het welzijn van degenen die
geen gebruik maken van eigen vervoermid-
delen, zal besparend werken op de reeds
hoge investeringen voor de infrastruktuur
en kunnen bijdragen tot een verbetering van
het leefklimaat!'
Het jaar 1970 was geen al te vrolijk jaar
voor de NZH. Het jaarverslag laat vrijwel
nergens een optimistisch geluid horen, be-
halve wellicht waar het de uitbreiding van
de nevenactiviteiten betreft. In de algemene
beschouwingen bij het jaarverslag wordt
gezegd dat de cijfers van 1969 en 1970
niet zonder meer met elkaar te vergelijken
zijn. Het resultaat van 1969 werd gunstig
beïnvloed door kompensatie van vennoot-
schapsbelasting; in 1970 was voor het
eerst sprake van bijdragen van rijk en ge-
meenten. Als deze twee faktoren buiten be-
schouwing worden gelaten dan bracht 1970
de NZH een verlies van ƒ 2.658.000 tegen
ƒ744.000 in 1969 en bedraagt de ver-
slechtering / 1.914.000, dus bijna twee
miljoen.
De stijging van de eksploitatiekosten wordt
voornamelijk veroorzaakt door de stijging
van de lonen en sociale lasten. Deze stij-
ging bedroeg per personeelslid gemiddeld
15,4% (13,1% lonen en 2,3% sociale las-
ten) en dat is meer dan het landelijk ge-

, middelde. Deze snellere stijging is het ge-
volg van de afspraken die met de vakorga-
nisaties werden gemaakt met betrekking
tot het inhalen van de achterstand t.o.v. de
gemeentelijke vervoerbedrijven in het belo-
nmgsniveau.

(Vervolg op pagina 2)
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pessimisme
bij nzh
De ekstra loonstijging in 1970 was de
tweede fase in deze inhaaloperatie. De der-
de en laatste fase zal dit jaar (1971) wor-
den gerealiseerd. Aangezien bij de NZH de
loonkosten ongeveer 65% van de kostprijs
uitmaken, betekent de verhoging van de
loonkosten met 15,4% een aanzienlijke
lastenverzwaring.

Het aantal inwoners in het vervoergebied
van de NZH daalde in 1970 met 0,7%,
terwijl het in overig Nederland met 1,7%
steeg. De daling werd voornamelijk veroor-
zaakt door de vermindering in Amsterdam
en Den Haag.

Over de motoriseringsgraad het volgende:
voor 1980 mogen we rekenen op bijna 5
miljoen auto's op een bevolking van veer-
tien en een half miljoen. Dat komt neer op
331 auto's per duizend inwoners.

Indien deze prognoses worden bewaarheid
dan betekent dit dat het aantal personen-
auto's in het NZH-vervoergebied zal stij-
gen van 473.000 in 1970 tot 820.000 in
1980. Over het aantal bromfietsen wordt
nog niet gesproken. Dit alles zal tot verdere
vermindering van het aantal reizigers lei-
den. In 1970 daalde het aantal reizigers
met 6,9% (in 1969: 5,5%). In de groepen
retours en abonnementen was de daling
het sterkst.

Ten gevolge van diverse verhogingen lag
het gemiddelde tarief in 1970 acht procent
hoger dan in 1969. De NZH is van mening
dat tariefsverhogingen die de trend van de
kosten van levensonderhoud volgen verant-
woord zijn. Minder verantwoord vindt de
NZH de bijdrage.-regeling voor het streek-
vervoer. In het jaarveslag staat: 'Op de be-
groting 1971 van het ministerie van verkeer
en waterstaat is een post van vijfentwintig
miljoen gulden opgenomen ter verzekering
van de kontinuïteit van streekvervoeronder-
nemingen. (Inmiddels opgevoerd tot veertig

miljoen. • Red. Zvt. Crt) Hoewel dit be-
drag hoger is dan dat op de vorige begro-
ting, moet helaas worden gekonstateerd
dat dit bedrag slechts voldoende zal zijn
tot voorziening in een gedeelte van de ge-
leden verliezen, zelfs indien bij de bepaling
van het resultaat geen rekening wordt ge-
houden met de rente over het geïnvesteerd
vermogen.
De NZH laat een gunstiger geluid horen
over de bijdrageregelingen ten behoeve van
het lokale vervoer in Haarlem en Leiden.
Deze regelingen zijn zodanig dat de voor-
ziening in een redelijk openbaar vervoer
voor de toekomst gewaarborgd lijkt.
Op verlerlei terrein heeft de NZH in 1970
besparingen toegepast. Hieronder vallen de
wijzigingen in het agglomeratievervoer in
Haarlem, de sluiting van de garage aan het
Soendaplein. de afstoting van de NZH-deel-
neming in het Cebuto-distriktskantoor in
Den Haag en de reoganisatie van het kan-
toor in Haarlem. Arbeidsbesparende inves-
teringen werden toegepast in de haarlemse
en leidse werkplaatsen. De invoering van
een nieuw afrekensysteem voor de chauf-
feurs, van arbeidsbesparende methoden op
de post- en typekamer, de reproduktie-afde-
ling en rationalisatie van de werkzaamhe-
d enop enkele administratieve afdelingen
droegen eveneens tot afremming van de
kostenstijging bij.
Vooruitlopend op de nieuwe CAO werden
de lonen per 1 januari 1970 met 7,3% ver-
hoogd. Bij de invoering van de nieuwe CAO
per 1 maart 1970 werden de lonen met ge-
middeld 9,9% verhoogd; hiervan had plus-
minus 2,6% betrekking op de eerder ge-
noemde 'inhaalregeling'. Ook werd het aan-
tal vakantiedagen verhoogd. Per 1 juli '70
werden de lonen trendmatig met 2,84%
opgetrokken. Met ingang van 1 oktober '70
werd de arbeidstijd verkort van 43'A uur
tot 42'/2 uur per week, hetgeen een stij-
ging van de loonkosten per uur met 2,9%
inhield. Aan het eind van 1970 werd aan
het gehele personeel de bijdrage van vier-
honderd gulden ineens uitgekeerd.
Op 31 december 1971 had de NZH 291
bussen in bedrijf. Twaalf autobussen waren
onder langlopende kontrakten verhuurd. Het
aantal afgelegde kilometers bedroeg bijna
vijfentwintig miljoen. Het aantal gereden
kilometers per bus daalde van 90.900 in
1969 tot 85.900 in 1970. Het aantal benut-
te dagen daalde van 316 in 1969 tot 302
in 1970.

Uei- u*
Ajax kan er echt niets aan doen.

ZANDVOORTSE SCHAAK CLUB 1930

Eerste clubbijeenkomst
van het seizoen 1971/1972

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1971
in het Gemeenschapshuis.

Belangstellenden kunnen daar vanaf half acht met
de club kennis maken. Ook op de volgende don-
derdagavonden zijn ze welkom. Er worden kompe-
titie- en vrije partijen gespeeld. Wil men nu en
dan eens spelen, dan kan men donateur worden.

LADY'S SHOP BENTVELD
toont u haar nieuwe

HERFST- en WINTERKOLLEKTIE
in de „modieus" vrije lijn op

MAANDAG 13 SEPTEMBER 1971 in
HOTEL BOUWES

Aanvang 's middags 14.30 uur en 's avonds
20.30 uur.

Reserv.: Lady's Shop, Bentveld, tel. 023 • 24 23 13
en Hotel Bouwes • Zandvoort. Tel. 02507-5041

ENTREE / 7,- incl. koffie-complêt

L A O Y ' s SHOP BENTVELD
ZANDVOORTSELAAN 371

Al zou u zo een klein
stukje TV kunnen hu-
ren om te adverteren,
zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar
seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! J ! !
De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheld om dagen-, maanden, ja zelfa
jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-
kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle Inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg l - Tel. 2135

P. A. H. WIJNANDS
tandarts

AFWEZIG donderdag 9 en
vrijdag 10 september.
Spoedgevallen: 023-244583.

Aangeb.: VW 1960 m. car-
rosserie-schade, motor zeer
goed; DAF 1963, dito.
Gaarne in één koop t.e.a.b.
Tel. 2761, na 18.00 uur.

TE KOOP AANGEBODEN:
Woonhuis, Brederodestraat
81, vrij dicht bij zee, eigen
grond, zitk., keuken, ruime
hal, douche, 4 slp.k., c.v.,
schuur, voor- en achtertuin.
Mak. J. Boogaard, tel. 2210

Zit-slp.k. voor perm. gevr.
voor jonge man; evt. met
gebr. van douche en keuk.
T. Stammis, p/a Visrestau-
rant v. Duivenvoorde.

Te koop: Ford Escort 1100,
b.j. 1970, km. stand 13.000
als nieuw. Flemingstraat 12.

Wegens overkompleet:
kamerplantenbak met plan-
ten, 85 cm lang, ƒ 30,-; per-
zisch tapijt, 2.30x3.40 m,
/ 1800,-; zuiver wollen gang-
loper, 70-300 m., ƒ 50,-.
Piet Leffertsstraat 32.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Al dat stomme gehannes over de inmiddels
wel berucht geworden 'kwestie' Nacional en
Ajax, heeft het voetbal weer eens in een
ongunstig daglicht geplaatst. Het kan mij
persoonlijk helemaal niets schelen of Ajax
al of niet tegen de Zuid-Amerikaanse voet-
balkampioenen speelt, maar of ze doen het
of ze doen het niet. In beide gevallen is er
geen wereldgeschiedenis gemaakt. En dat
proberen sommige lieden nu juist wél te
doen!
Misschien heeft mijnheer van Praag (van
Ajax, weet u wel) wel gelijk om zijn bloed-
jes niet bloot te stellen aan de mogelijke
gevolgen van allerlei inspuitingen, die nu
eenmaal noodzakelijk zijn als je naar een
ander werelddeel wordt gedetacheerd. En
als hij daarbij in z'n' achterhoofd nog eens
even rekening houdt met een enorme ver-
schutting in dat bloedhete land voor zijn
pupillen, mag hem bezorgdheid ook niet
kwalijk worden genomen. Kortom, vrienden,
het is helemaal niet zo erg dat Ajax niet
speelt in Urugay. Wel was het kinderachtig
om te zeggen: 'Wij willen wel, maar dan
moeten beide wedstrijden in Amsterdam
worden gespeeld.' Dat kan je natuurlijk niet
maken. En dat was uiteindelijk voor ieder-
een ook wel een duidelijke zaak.
Jawel, men riep daar in Zuid-Amerika de
Nederlandse ambassadeur op het matje!
Het idee!! Een voetbalrel, die zo ongeveer
op hoog-politiek niveau wordt uitgeknokt. Je
kan het onderhand zout eten met dat voet-
ballen van de hedendaagse tijden!
Mijnheer van Praag blijft NEE zeggen. Maar
goed ook. Want als de zaak opeens wél zou
doorgaan, bijvoorbeeld op grond van ijverig
verzamelde handtekeningen door doldrieste
supporters, dan zou er voor iedere voetbal-
Ier, onverschillig of er Ajax of Nacional op
z'n traningspak stond, een levensgevaarlijke
situatie ontstaan.
Of niet soms? Dan hadden de politieke hè-
ren, de verzorgers, de trainers, de voorzit-
ters, de sportverslaggevers, de 'radio- en
tv-journaalpresentators, de supporters, enz.
enz. wel voor zoveel geladenheid en span-
ning gezorgd, dat er wel doden móésten
vallen.
En dan nog eens de zaak Cruijffie-Straf-
kommissie KNVB!
Gut, gut, wat een gedoe toch met dat voet-
ballen. Dat was een onderneming! Het had
maar weinig gescheeld of het hele scheids-
rechterskorps was gelikwideerd geworden,
want ze waren er na aan toe om de voetbal-
wedstrijden door de tv-technici te laten lei-
den. Het idiote is natuurlijk dat de heren
van de KNVBse bloedraad dit zo laat inza-
gen. Ja, ik ben ook van mening dat te veel
voetbal, te veel waarde hechten aan ge-
schrijf over voetbal en te veel honden der
(voetbal)hazen dood zijn.
De hier en daar al op jaren gekomen heer-
tjes van de KNVB zien het wellicht zo
scherp niet meer. Maar goed, Cruijffie ont-
sprong de dans, omdat de scheidsrechter
ten tijde van het hand- en voetgemeen met
Advocaat en Cruijffie even een 'black out'
had. Mag de man soms eens iets niet zien?

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 4 september:
B-junioren:

EHS 1—TZB 1 0—4
TZB 2—Bloemendaal 5 8—2

C-junioren:
TZB 1-TYBB 6 12—0
TZB 2-RCH 6 3—1

A-pupillen:
DIO 1-TZB 1 O—4
TZB 2-EDO 3 3—2

B-pupillen:
TZB A—Schalkwijk B 0—0

Uitslagen zondag 5 september:
Senioren:

Spaarndam—TZB 1—O
Hillegom 3-TZB 2 1—2
TZB 4-Velsen 7 3—5
TZB 5-VVH 6 3—1
Geel Wit 5-TZB 6 7—2
TZB 7-DSOV 8 1—2

A-junioren:
TZB 1—EHS 1 0—2
TYBB 6-TZB 2 2—4

Het Marine Hospitaal
Bloemendaalseweg 287, te Overveen

heeft enige plaatsen beschikbaar voor

mann. of vrouw, krachten
in de huishoudelijke dienst.

De werktijden zijn in aaneengesloten diensten van 8Vz uur per dag terwijl
ook in gedeeltelijke dienst werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
bestaan uit het schoonhouden van patientenafdelingen, terwijl ook in de
zusterseetzal annex keuken nog funkties open zijn.

Het salaris bedraagt ƒ841,— per maand op 24-jarige leeftijd, exclusief
onregelmatigheidstoeslag. U betaalt geen AOW-premie; maar wordt op-
genomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (wèlvaartsvast pens.).

Heeft U interesse? Komt U dan eens praten met Zr. Jorissen, adjunct-
directrice, die U elke werkdag kunt bereiken onder nummer 023-319230'
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Nou ja, de t.v.•kameraman had het wél ge-
zien en feilloos geregistreerd. Het publiek
natuurlijk ook, maar dat geeft niet, want
het publiek is geen partij. Dat mag alleen
krijsen en fluiten en knarsetanden. De t.v.
is een autoriteit, waar altijd rekening mee
wordt gehouden. En dat mag ook wel, want
er zitten figuren achter met namen als Theo
Koomen, Reitsma, Frits van Turenhout en
asjeblieft de niet te vergeten Herman Kuip-
hof. Nou, dan moet je als voetballer wel
op je tellen passen.
En toen gebeurde het ongelofelijke: De
Strafkommissie van de KNVB zei: 'Dag
kinderen, dag bloemen, dag t.v. Cruijffie is
niet strabaar, omdat de scheidsrechter hem
niet strafbaar vond'.
Goed zg. Zo hoort het ook. Want 'wat zou-
den de klups, die geen t.v.-uitzending krij-
gen, moeten beginnen? Die waren dan ver-
stoken van begeleiding en leiding en in zul-
ke wedstrijden kan allicht van alles gebeu-
ren. Nee, nee, geen kritiek op de heren van
de KNVB. Het was op het nippertje, maar
het nederlands voetbal is gered. De scheids-
rechters trouwens ook.
Lust u nog peultjes of gaat u a,s. zondag
weer naar uw favorieten kijken? Doe het
maar, die jongens moeten toch ook door
het leven. Hun inbreng in het maatschappe-
lijk leven duurt toch al zo kort. Een voet-
baller van de doodgewone middelmaat
wordt al op vijfendertigjarige leeftijd gepen-
sioneerd. En dat is een hele tijd eerder
dan bijvoorbeeld een havenarbeider. Jawel,
ik weet het, deze opmerking slaat als een
tang op een varken, maar ik wil 't toch even
zeggen.
Vrienden, dit was voor vandaag een harte-
kreet van een man, die geen snars van voet-
ballen weet, maar bijzonder veel prijs stelt
op lieflijke intermenselijke verhoudingen.
Opeens valt het mij in, dat ze daar eens
iets aan moesten doen in hét Voetbal.
(Ziet u het: Voetbal met een hoofdletter)
Intermenselijke verhoudingen, de manier
waarop je met je medemensen omgaat, ook
in het voetbal. Als dat zou kunnen!

BARTJE

Kinderoperette-
vereniging

Jong Zandvoort
Aanvang repetities voor de nieuwe
operette, maandag 13 september,
18.30 uur in het GEMEENSCHAPS-

HUIS.

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en

Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem.

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

Nylonvilt-, hoogpolige én hurtegels'

TAPIJTTEGEL-BOETIEKASTRA
KORTE GIERSTRAAT 1 - HAARLEM

Verblekend witte prijzen ! 3.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. LW:

7sept. 04.36 10.59 17.02 23.30
Ssept. 05.18 11.44 17.33 23.59
9sept. 06.01 12.29 18.25 00.53
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redaktie en adm.: achterweg t
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs/ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANOVODRTSE
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

krediet van ruim f 30.000 nodig
voor onderzoek
andere bestemming circuitterrein
In de vandaag over een week te houden
openbare bijeenkomst van de zandvoortse
gemeenteraad — de eerste na een zomer-
reces van ruim zes weken — zal de raad
enkele besluiten nemen m.b.t. de toekom-
stige bestemming van het circuit. B en w
vragen de afgevaardigden o.m. een krediet
te verstrekken van f 32.240, zijnde de kos-
ten van een door het Adviesbureau Arnhem
n.v., dochteronderneming van de Kon. Ned.
Heidemaatschappij, in te stellen onderzoek
naar andere gebruiksmogelijkheden van het
circuitgebied. Het kollege verwacht dat een
dergelijk onderzoek plm. zes maanden in be-
slag zal nemen.

Bovenstaand voorstel is uitvloeisel van een
enkele maanden geleden aan b en w door
de gezamenlijke kommissies van bijstand
uitgebracht advies,-waarin het kollege werd
verzocht bij de" Heidemaatschappij te infor-
meren naar de kosten van een door de
maatschappij in te stellen onderzoek naar
de mogelijkheden van een andere bestem-
ming van het circuitterrein. Tevens werd
het kollege gevraagd naar de financiële
konsekwenties van een beperking van de
circuiteksploitatie tot dertig dagen per jaar
voor de gemeente.
Volgens een berekening aan de hand van
de opbrengst van de vermakelijkheidsbe|as-
ting over 1970 heeft het terugbrengen van
de.racebaaneksploitatie tot dertig dagen per
jaar een vermindering van ƒ 32.704 aan
verrnakelijkheidsbelasting tot gevolg. Daar
de inkomsten over. 1970 de raming met
ƒ95.652 overtrof (geschat ƒ200.000, op-
brengst ƒ 295.652) wordt het door b en w
thans niet noodzakelijk geacht voor de la-
ger geraamde opbrengst van ƒ 32.704 dek-
kingsmiddelen aan te wijzen.
Wel dient te worden voorzien in het hoge-
re nadelige saldo van de stichting Touring
Zandyoort tengevolge van de beperking van
het circuitgebruik. Dit nadelige saldo wordt
geschat op ƒ 143.500. In de ontwerpbegro-
ting voor het komend jaar is reeds reke-
ning gehouden met een nadelig saldo van
ƒ 55.000 voor TZ, zodat dekking moet wor-
den gevonden voor een bedrag van
ƒ 88.500, aldus het kollege.
Dit bedrag zou kunnen worden gevonden
door invoering van woonforensenbelasting
— opbrengst ƒ 40.000 — en een verhoging
uitkering uit het gemeentefonds van ƒ 5 tot
ƒ 10 per ha — geraamd op ƒ47.000. Voor
het resterende tekort zou de reserve kun-
nen worden aangesproken dan wel de post
onvoorzien uitgaven, stellen b en w.
Als alternatieve mogelijkheden voor dekking
van het eksploitatietekort noemen zij verho-
ging van-de reinigingsrechten en het riool-
afvoerrecht.
De kosten van de huisvuilophaaldienst heb-
ben over 1970 bedragen ƒ370.713 tegen-
over een opbrengst aan reinigingsrechten
van ƒ 230.056. Op deze dienstverlening
door de gemeente wordt jaarlijks derhalve
een verlies geleden van rond ƒ 140.000.
Gerekend naar het aantal in omloop zijnde
bergingseenheden van rond 7000, zouden
de reinigingsrechten met ± ƒ 12,50 moeten
worden verhoogd om een meeropbrengst te
verkrijgen van ± ƒ 87.000, aldus het kolle-
ge. Ook het rioolafvoerrecht, vervolgen b
en w, ligt beduidend lager dan de norm,
die de minister van Binnenlandse .Zaken

LANDSCHAPSBESCHERMING
GAAT VERGADEREN
OVER ZEEVERONTREINIGING
De Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming organiseert op za-
terdagmiddag 27 november 1971 in het Ne-
derlands Congresgebouw te 's-Grayenhage
een plenaire vergadering die gewijd zal zijn
aan de problematiek van de verontreiniging
van de zee. Inleidingen zullen worden ge-
houden door prof. dr. P. Korringa, direkteur
van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
(IJmuiden), dr. J. C. Duinker, leider van
de Werkgroep zeevervuiling van het Neder-
lands Institülit voor Onderzoek der Zee
(Texel), en jhr. mr. M. van der Goes van
Naters, voorzitter van de Contact-Commis-
sie.
Aan belangstellenden wordt t.z.t. gaarne
een uitnodiging voor deze vergadering toe-
gezonden, indien zij de wens hiertoe ken-
baar maken Cadres: Herengracht 540, Am-
sterdam-C.; telefoon 020 • 2462~12).

hanteert voor de zgn, 'art 12' gemeenten.
In deze gemeente wordt een rioolafvoer-
recht geheven neerkomende op ± ƒ 7 per
woning, terwijl de minister van Binnenland-
se Zaken bij het toekennen van een aanvul-
lende bijdrage uit het gemeentefonds een
norm hanteert van ƒ 107 per aansluiting.
Een verhoging van dit recht met ƒ 17,50
per aansluiting zou eveneens een meerop-
brengst betekenen van globaal ƒ 87.000.
Resumerende zal d,e raad volgende week
dinsdag een beslissing nemen over a) de
beschikbaarstelling van een krediet van
ƒ 32.240 voor het onderzoek door het Ad-
viesbureau Arnhem n.v., b) of reeds voor
1972 tot een beperkt gebruik van het cir-
cuit zal worden overgegaan, c) indien tot
het vorenstaande wordt besloten, welke dek-
kingsmiddelen voor het eksploitatietekort
voor Touring Zandvoort zullen worden aan-
gewend.

GEWONDEN
BIJ VALPARTIJEN
KNMV STERRENDAG
Tijdens de eergisteren op het circuit gehou-
den jaarlijkse sterrendag van de KNMV heb-
ben zich verscheidene valpartijen voorge-
daan. Een 27-jarige motorrijder uit Zaan-
dam werd nabij de oosttunnel van zijn ma-
chine geslingerd. Met een gebroken linker-
arm werd hij opgenomen in een haarlems
ziekenhuis. Een 21-jarige inwoner van Poor-
tugaal moest korte tijd later eveneens naar
een ziekenhuis worden overgebracht, nadat
hij bij een valpartij in de Gerlachbocht zijn
enkel had gebroken.

BRAND IN GARAGE

MET TUINSLANG GEDOOFD
Zaterdagavond ontstond brand in een gara-
ge van een woonhuis aan de Corn. v.d.
Werffstraat. De door enkele jongens ge-
waarschuwde eigenaar slaagde erin zijn
auto tijdig in veiligheid te brengen, waarna
enkele omwonenden kans zagen het vuur
met behulp van een tuinslang te doven voor
de brandweer arriveerde. Aanvankelijk dacht
men aan kortstluiting, maar later bleek dat
de brand door de jongens was veroorzaakt.
De schade aan de inventaris van de garage
o.a. stoelen en een wasmachine, wordt ge-
schat op ongeveer 1500 gulden.

zandvoortm. startte kompetitie
met 1-1 gelijkspel
tegen uithoorn
De ruim duizend bezoekers die eergisteren
aanwezig waren bij de voetbalwedstrijd van
Zandvoortmeeuwen tegen Uithoorn hebben
zich waarschijnlijk geen ogenblik verveeld.
Het openingsduel van de kompetitie '71 -'72
tussen de kustbewoners en hun technisch
begaafde tegenstanders was het aanzien
— vooral voor de rust — ten volle waard.
Gezien de kracht die Uithoorn zondagmid-
dag demonstreerde mag Zandvoortmeeuwen
over de uitslag van de ontmoeting zeker
niet ontevreden zijn: een t—1 gelijk spel.

Het overwicht van Zandv.m. in de eerste
minuten van de ontmoeting was slechts van
korte duur. Nadat de voorhoede van de
geel-blauwen enkele malen in de verdedi-
ging van de gastheren had geprikt kwam
hun reaktie als een tornado. De aanvals-
linie van Zandv.m. werd door het elftal van
Uithoorn eenvoudig opzij geschoven en het
stortte zich met volle kracht op de defen-
sie van de gasten. Deze boog wel maar
brak niet onder het geweld van de thuis-
klup. Een bijzonder hachelijk moment voor
Zandv.m. ontstond toen keeper Bos — die
overigens een voortreffelijke partij speelde
— vér uit zijn doel kwam om een aanval
te onderscheppen. Bos dook echter over
het leer heen, waarna Arend Koster als
redder in nood optrad en de bal vanaf de
doellijn het veld inschoot.
Ruim een half uur doorstond Zandv.m. de
vrijwel ononderbroken stormloop van Uit-
hoorn, met de snelle en onvermoeibare
spitsspeler Frans de Koning als meest ge-
vaarlijke man. In de 34e minuut drong zijn
kollega Wels diep in de verdediging door
en schoot het leer ongehinderd achter de
totaal verraste keeper Bos in de touwen,
1—0.
Toch was de inspanning van de achterhoede
van de bezoekers niet tevergeefs geweest.
Door de heftige tegenstand van de ZVM-
defensie was de fut er bij de voorhoede
van Uithoorn enigszins uitgeraakt en ging
men het wat kalmer aan doen. De aanvals-
linie zag en greep zijn kans om de achter-
stand in te lopen. Eén minuut voor het in-
gaan van de rust stichtte Bruijnzeel verwar-
ring in de achterhoede van Uithoorn. Een
verwarring die lang genoeg duurde om deze
speler in de gelegenheid te stellen te sco-
ren. Misschien geen juweel van een doel-
punt, maar wei een doelpunt dat telde.
De tweede helft bracht naast veel span-
ning helaas ook verscheidene voor de voet-
balsport ontsierende momenten. Op een ge-
geven ogenblik kreeg een van de spelers
van Uithoorn een officiële waarschuwing
van de scheidsrechter wegens ruw spel.
Uithoorn bleef tot aan een kwartier voor
het eind de sterkste ploeg. Maar niet sterk
genoeg om- de achterhoede van Zand-
voortmeeuwen, deze eerste kompetitiezon-
dag bijzonder op dreef, uit te schakelen.
In de slotfase waren er kansen voor de ge-
broeders Stobbelaar, Bruijnzeel en Gerard

Koper, die Keuning op de valreep verving.
Al die kansen eindigden roemloos over en
naast de doelpalen. Het bleef 1—1. Voor
de geel-blauwen, gezien de omstandigheden,
geen slecht begin van de kompetitie.

Hier volgt de ranglijst van
A van de zondagamateurs.
uitkomt:
OVVO
DGC
Zilvermeeuwen
SDW
Rood Wit A
Elinkwijk
Uithoorn
Zandv.m.
ZVV
Hollandia
A FC
De Spartaan

1
1
1
1

' 2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

de eerste klasse
waarin Zandv.m.

0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

2—0
2—1
1—0
3—2
0—0
0—0
1 — 1
1 — 1
0 — 1
2—3
1—2
0—2

Jl' t
liever geen levertraan

Beste vrienden, ik weet niet of u 't zich
gerealiseerd hebt: de R is in de maand. Als
recht geaard burger of burgeres van de la-
ge landen aan de Noordzee, zult u weten
wat dit betekent. Een R, dé R in de maand
geeft recht op een portie winterse narighe-
den, die van nu af gerekend, acht maanden
lang uw welzijn kunnen beïnvloeden.
Nou moet ik u meteen geruststellen: Het
gebeurt maar zelden dat een mens precies
al die acht maanden in moeilijkheden zit.
Eén of twee maandjes met een R plus bij-
behorende ellende is wel de gewoonte. (U
mag zelf een keus maken).
Nu moet u niet komen aandragen dat u ge-
vallen bekend zijn van lichamelijk ongemak
in maanden met een JU. Dat zijn in feite
zomerse uitzonderingen die de regel van de
R bevestigen. Ja, ik weet het, er zijn men-
sen geweest, die in de JU-maanden allerlei
klachten hadden over slecht funktionerende
spijsverteringsorganen en spierpijnen door
het gehele lichaam. Maar vergeet niet dat
de natuur soms erg gluiperig kan zijn. Die
slaat toe op ogenblikken, waarin je geen
aanval verwacht. Alles koek en ei, lekker
zomertje, je laat op een zekere morgen je
flanelletje uit en bèngs, 's avonds lig je te
hoesten als een kapotte motor, je hebt
koorts en je voelt je gebroken. Huisgeno-
ten bellen de baas: 'Hij is zó ziek, 't zal
wel even duren'. Midden in de zomer. Kijk
en dat verwacht je niet. Maar in de R-maan-
den rekenen wij er op, we worden gewaar-
schuwd en betutteld.
Dit moet je doen, dat mpet je laten, je
moet fruit eten, je moet levertraan slikken,
je moet
Ik heb wel eens het idee dat de vaderland-
se apoteken en drogisten de R-maanden
aangrijpen als omzet-verhoging van hun ar-
tikelen, evenals de taartenbakkers met moe-
derdag en de sigarenfabrikanten met vader-

raadslid attema
wig dat b en w
boringen
verhinderen

Naar aanleiding van de berichten in de pers
over mogelijke proefboringen door Amoco
naar aardgas en olie in de circuitduinen,
heeft het raadslid J. Attema (vvd) het kol-
lege van b en w schriftelijk verzocht de
ontwikkeling nauwlettend gade te slaan en
te voorkomen dat eksploiratieboringen in de
duinen van Zandvoort worden uitgevoerd.
De afgevaardigde brengt in herinnering dat
de raadskommissies in november 1969 en
januari 1970 b en w unaniem hebben gead-
viseerd al het mogelijke te _dpen om_p_roef-
boringen te verhinderen op grond van beïan-
gen ten aanzien van de waterwinning en
de rekreatie. Verder verwijst de heer Atte-
ma in zijn brief aan het dagelijks bestuur
van de gemeente naar de motie van 22 ja-
nuari '70 van het provinciaal bestuur van
Noord-Holland, waarin er bij het Rijk op
werd aangedrongen geen vergunning voor
boringen te verlenen. Dit in verband met
mogelijke verontreiniging van het water in
het wingebied en uit oogpunt van de volks-
gezondheid.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

14sept. 11.38 18.06 23.09 05.37
15sept. 00.11 06.39 13.00 19.24
16sept. 01.17 07.39 13.46 20.14

dag doen. Met dit verschil dat de eerstge-
noemden hebberig acht maanden pikken. De
slogan 'de R in de maand' komt dan ook
uit medische- of in ieder geval uit semi-me-
dische kringen. De doktoren zijn er mee op-
gehouden, toen zij de laatste jaren stelsel-
matig gekonfronteerd werden met de slinkse
streken van de JU-maanden en ook nog wel
eens een keer in de AU-maand.
Wat kunt u doen als inwoner van dit land?
U kunt er maar 't beste in berusten en u
inmiddels wapenen op de komende ver-
schijnselen in de voor ons liggende acht
maanden. Ik moet wel zeggen dat de eerste
R-maand een zachtaardig karakter heeft tot
nu toe.
Ik heb nog niet gehoord van bijzonder grote
narigheid.
En mocht er wat gebeuren, u weet het: eks-
tra vitaminen! (Veiligheidshalve van alle
soorten). Die levertraan moet u maar ver-
geten, want die heeft een nare bijwerking.
Levertraan stinkt namelijk en daar zou ik
u een heel verhaal van kunnen vertellen. De
plaatsruimte laat dit echter niet toe. Alleen
wil ik u bekennen dat ik in mijn prille jeugd
eens een kinderbed-matrasje grondig heb
verknald, door de fles levertraan uit mijn
vaders' handen te slaan. Jaren later ston-
ken de lakens nog naar levertraan. Het ma-
trasje kon niet behouden blijven. Bovendien
kunt u levertraan in pil-vprm krijgen, het-
geen het toedienen aan kinderen zeer ver-
eenvoudigt. De pil is een enorme uitvinding.
Dan wil ik nog wijzen op de Haarlemmer
olie, waarvan ik echt niet weet of die nog
bestaat. Maar mijn grootvader was er aan
verknocht. Die gebruikte dit spul zowel voor
likdoorns als voor de zwaarste bronchitis.
Ik wens u veel kracht en moed en vinding-
rijkheid in de reeds aangebroken R-periode.
Als de mei-doorn weer bloeit, is alle leed
geleden! BARTJE



visuele begeleiding van weggebruiker
moet het verkeer
veiliger maken
De toenemende drukte op de autowegen,

maakt het autorijden niet langer meer tot

een ontspannen bezigheid. De vloed van in-

formatie die de automobilist ontvangt, selek-

teert om er tenslotte weer op te reageren

trekt niet alleen een zware wissel op het

brein, maar ook op zenuwen en hart. Het

is de vraag, of over tien jaar, wanneer we

volgens een Rai-prognose tegen de vijf mil-

joen personenwagens in ons land hebben,

de doorsnee automobilist nog voldoende

opgewassen is tegen de inspanning van het

autorijden.

In mentaal opzicht bestaat er een kans, dat
de automobilist die dagelijks achter het
stuur zit, 'meegroeit' met de toegenomen
intensiteit van het verkeer. In verkeerstech-
nisch opzicht wordt er nu reeds van alles
beproefd om hem dit zo makkelijk moge-
lijk te maken. Reeds land wordt er gedacht
over en gewerkt aan een automatisch ge-
leidesysteem bijvoorbeeld, dat het mogelijk
zal maken de kapasiteit van de wegen ten
volle te benutten door de auto's op een
veilige manier dicht achter elkaar te laten
rijden. Daarnaast houdt men zich bezig met
volkomen komputer-bestuurde ritten, die de
auto met zijn inzittenden, zonder, dat de
bestuurder ook maar enige aktie behoeft
te ondernemen, op de plaats van bestem-
ming brengt. Dit zijn systemen die voorlo-
pig nog geen werkelijkheid worden. Anders
staat het met de zgn. verkeersgeleidingssy-
sternen, die de autobestuurder tijdig op-
merkzaam maken op storingen in het ver-
keersbeeld. Grofweg valt zo'n systeem uit-
een in twee kategorieën; visueel en auditief.
In Engeland neemt men thans een proef met
zo'n auditief systeem, waarbij gebruik
wordt gemaakt van grote, kilometers lange
induktielussen langs de weg. Voorgepro-
grammeerde boodschappen bereiken de
automobilist, als hij binnen de zone rijdt
die door de induktielus wordt bestreken,
via een speciale ontvanger in zijn wagen,
of — wat ook mogelijk is — via de auto-
radio, die voor de boodschap automatisch
wordt ingeschakeld. Tot het auditieve sy-
steem behoort in wezen ook de methode
om via een radiostation langs de weg, of
uit helikopters die het verkeer observeren,
boodschappen uit te zenden, bestemd voor
de automobilist die een bedreigd punt na-
dert. In de grote wereldsteden, New York
bijvoorbeeld, worden tijdens het spitsuurver-
keer door partikuliere radiostations helikop-
ters gebruikt voor dit doel.
In de ogen van Rijkswaterstaat, die zich
bezighoudt met de voorbereiding van een
signaleringsproef op rijksweg 13 (Den
Haag—Rotterdam) kleven er vele nadelen
aan dit auditieve systeem. Men heeft bood-
schappen nodig in verschillende talen, deze
boodschappen moeten altijd voorbereid
worden en het is vrijwel onmogelijk om in
de zone die door de induktielussen wordt
bestreken te kontroleren of er verkeer is
'verdwenen' of bijgekomen. Dit hangt sa-
men met de vele op- en afritten van de
nederlandse autowegen die hier vaak dicht
bij elkaar zijn gesitueerd.
Het grootste nadeel is wel, dat het moge-
lijk is via een auditief systeem geboden of
verboden over te brengen. Eenvoudig omdat
de verkeersgeboden en -verboden gebonden
zijn aan visuele weergave. Een stopbord
dat de automobilist ziet, heeft kracht van
wet. Krijgt hij via de radio door, dat stop-
pen geboden is, dan heeft deze boodschap
geen kracht van wet.
Daarom gaat Rijkswaterstaat op rijksweg
13 — zodra de financiën daarvoor aanwe-
zig zijn — een visuele signaleringsproef
houden. Dit houdt in dat automobilisten
door middel van knippelichten, borden en
andere visuele middelen attent worden op
storingen in het verkeersbeeld. Met hulp
van symbolen gaat Rijkswaterstaat dan het
verkeer aanwijzingen geven hoe te hande
len. In feite zijn dit twee stappen ineen:
een waarschuwing en aangeven hoe te rea-
geren op deze waarschuwing. Overigens
werken er in ons land reeds filedetektiesy-
etemen, die het verkeer waarschuwen voor
filevorming. De proef op rijksweg 13 gaat
Verder. Ondermeer wil men het verkeer la-
ten reageren op het verschijnsel van glad-
heid, terwijl er op de punten waar — naar
de ervaring leert — vaak mistbanken voor-
komen, zichtmeters worden geplaatst, die
bij mist eveneens kunnen zorgen voor een
waarschuwing, via knipperlichten bijvoor-
beeld of een bord, dat een maksimum snel-
heid aangeeft voor het door mist bedekte
weggedeelte. Dit houdt tevens de beper-
king in van het systeem: er kan mist voorko-
men op punten waar geen zichtmeters
staan. Zelfs bij een dergelijke uitgebreid
systeem dat een half miljoen per kilometer
kost zullen dus ongelukken zoals die bij
Schiphol voorkwamen, niet voorkomen kun-
nen worden.
Toch is het een belangrijke stap vooruit.
Als de proef slaagt is Rijkswaterstaat van
plan om op andere drukke autosnelwegen,
die voornamelijk in de Randstad gezocht
moeten worden, dergelijke signaleringssy-
sternen in te richten. Een uitgebreid re-
searchprogramma, waarbij de industrie zal
worden ingeschakeld, is daarvoor reeds
enkele jaren in gang gezet. Bij het inrich-
ten van zo'n systeem maakt men gebruik
van de kabels, die toch binnenkort langs
de belangrijkste autoroutes de grond in-
gaan voor de aanleg van het landelijk
praatpalensysteem. Met opzet zijn hiervoor

kabels gekozen, die na de aansluiting op
het praatpalensysteem nog een belangrijk
aantal aders 'over' hebben. Langs rijksweg
13 heeft men deze kabels reeds in de grond
gestopt.
Zoals gezegd, een eerste stap om het ver-
keer veiliger te maken en het autorijden
minder tot een last. De volgende stap zal
zijn het aanwijzen van alternatieve routes,
als het verkeer in de knoop raakt. Ook hier-
mee wil Rijkswaterstaat een proef doen en
wel op het Kleinpolderplein, een verkeers-
knoop van europese allure bij de toegang
via rijksweg 13 tot Rotterdam.

BOUWPLAN VAN EMM
VOOR KEUZEWONINGEN
Voor de bouw van 76 flatwoningen aan de
Flemingstraat in nieuw-noord vraagt de wo-
ningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
financiële medewerking van de gemeente in
de kosten voor grondaankoop en bouw van
de etagewoningen. Met de aankoop van de
(gemeente)grond is een bedrag van
ƒ 349.044 en met de bouw van de flats
/ 2.987.161 gemoeid. De medewerking van
de gemeente komt in hoofdzaak neer op
het verzoek aan het Rijk om op grond van
woningbouwwet leningen te verstrekken
voor grond- en bouwkosten en een jaarlijk-
se bijdrage in de eksploitatiekosten.
De woningen aan de Flemingstraat zijn be-
stemd voor financieel minderdraagkrachti-
gen. B en w ondersteunen de aanvraag van
EMM en verzoeken de raad goedkeuring
aan de verlangde medewerking bij grond-
aankoop en verdere financiering van het wo-
ningbouwprojekt te verlenen. Zij delen de
afgevaardigden mee, dat zij overeenkomstig
de wens van de raad aan de woningbouw-
vereniging hebben verzocht 50% van de te
bouwen keuzewoningen ter verdeling aan de
gemeente beschikbaar te stellen.

BELANGRIJKE

zit uw gezondheid niet in de weg?
Werkt u op een kantoor, in een winkel of
bij het onderwijs? Bent u chauffeur, journa-
list, een huisvrouw met modern komfort of
met een klein gezin of bent u bejaard, dan
leidt u een 'zittend' leven.

Daarmee wordt bedoeld, dat het werk dat
u dagelijks doet niet veel lichamelijke
kracht vergt. Dat wil natuurlijk niet zeggen,
dat dat werk u geen inspanning kost. Men-
sen in de genoemde beroepen hebben ech-
ter een minder kalorierijke voeding nodig
dan b.v. melkbezorgers, vuilnisophalers, bal-
letdansers en -danseressen en houthakkers.
Jammer genoeg bestaat er nog geen spe-
ciaal hersenvoedsel, maar met een betere
lichamelijke konditie lost u gemakkelijker
een probleem op dan iemand die zich min-
der gezond voelt.
Zo'n goede konditie is voor een groot deel
afhankelijk van uw eetgewoonten. Bent u
gewend om dikbesmeerde en rijkbelegde bo-
terhammen te eten, speklapjes met vette
jus en veel patates frites met mayonaise,
dan is de kans groot, dat uw gewicht u Ie-
lijk in de weg zit. Want een te vette voe-
ding maakt snel dik. Heeft u bovendien de
gewoonte om in de vele kopjes koffie en
thee, die u dagelijks drinkt, steeds weer 2
a 3 klontjes suiker te doen, dan zult u
langzaam maar zeker tot de kategorie
'zwaargewicht' gaan behoren.
Lichte lichamelijke werkzaamheden yereisen
een aangepaste voeding, waarin weinig vet
(boter en margarine), vette gerechten en
een matige hoeveelheid suiker gebruikt
wordt.
Neem daarom eens een klontje suiker min-
der in de koffie en thee en smeer uw
brood dun, gebruik zonodig halvarine.
Probeer ook om matig te zijn als u regel-
matig buitenshuis moet eten en bestel niet
de grootste en vetste porties.
Wist u dat alkoholhoudende dranken een
flinke 'kalorieënduit' in het zakje doen? Een
glas bier levert gemiddeld 130 kalorieën
en 1 glaasje jenever of sherry 60 a 70 ka-
lorieën.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag II september:

Zandv.m. 1—DEM 1
Zandv.m. 2—Bloemendaal 2
Zandv.m. 3—Bloemendaal 6

B-junioren:
HFC 1—Zandv.m. 1
Geel Wit 2—Zandv.m. 3
Zandv.m. 4—DCO 4

C-junioren:
TYBB 2-
Zandv.m
Zandv.m
Zandv.m
Zandv.m

3—3
2—2
4—1

3—2
2—1
5—3

3—1
1—4
1—1
4—2
4—2

2—3
3—2
2—1
1—4
3—O

1—4

-Zandv.m. 2
3-DIOS 1
4-HFC 4
5—Bloemendaal 4
6—Terrasvogels 4

A-pupillen:
Bloemendaal 1—Zandv.m. 1
Zandv.m. 2-TYBB 2
Bloemendaal 3—Zandv.m. 3
Zandv.m. 5-Geel Wit 5
Zandv.m. 6-RCH 6

B-pupillen:
Zandv.m. d—HBC e

Uitslagen zondag 12 september:
Uithoorn 1—Zandv.m. 1 1—1
ZVV 2-Zandv.m. 2 2—2
Zandv.m. 3-OSV 2 1—2
Zandv.m. 4-EDO 3 2—4
Zandv.m. 5—Hoofddorp 3 O—5
Zandv.m. 7-DIO 2 1—3
CBS—Zandv.m. 8 6—O
WH 6-Zandv.m. 10 2—2

A-junioren:
Zandv.m. 4—DCO 4 2—1

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de korres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.

Australië: m.s. 'ACT', 15-9
Brazilië: m.s. 'Alkes', 15-9
Canada: m.s. 'CP Discoverer', 15-9
Kenya, Oeganda en Tanzanië:

m.s. 'Eeichsfeld', 15-9
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'SL 180', 15-9

Inlichtingen betreffende de verzendingsda-
ta van postpakketten geven de postkante-
ren.

Houd uw gewicht in evenwicht door dage-
lijks: ± Vz liter halfvette melk, karnemelk
of magere yoghurt te gebruiken, 1 plakje
kaas en een flinke portie groente; fruit; vol-
korenbrood, bruinbrood of roggebrood; ±
100 gr. vlees en vleeswaren of in plaats
daarvan 150 gr. vis en een paar maal per
week een ei. l

Wees matig met aardappelen en nog mati-
ger met vette jus of saus.
Fuif uzelf niet te dikwijls op kalorierijke
hapjes, zoals patates frites, warme worst
en kroketten en dikmakende drankjes, zo-
als frisdranken, bier en andere alkoholhou-
dende dorstlessers.
Een evenwichtige voeding, die aangepast is
aan het werk dat u verricht, is de basis
van uw goede gezondheid.
Wilt u meer weten over het op het juiste
peil houden van uw gewicht bestel dan de
brochure 'Wie veel weegt, veel waagt' per
briefkaart bij het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding, Laan Copes van Cattenburch
44, Den Haag. Plak op de adreszijde f 0,25
ekstra aan postzegels.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 11 september:
B-junioren:

THB 1-TZB 1 3—2
TZB 2-HFC 8 uitg.

C-junioren:
TZB 1—Kennemerland 3 8—O
TZB 2-HFC 9 6—0

A-pupillen:
TZB 1—Hoofddorp 1 0—2
RCH 3-TZB 2 3—0

B-pupillen:
HBC B—TZB A 3—1

Uitslagen zondag 12 september:
Senioren:

TZB 1—BSM 1 3—2
TZB 2-EHS 3 • 1—1
TZB 3—Wijk aan Zee '2 O—7
ADO '20 7-TZB 4 2—4
VI. Vogels 5-TZB 6 9—2
THB 7-TZB 8 9—1

A-junioren:
Bloemendaal 1—TZB 1 5—2
Bloemendaal 4-TZB 2 2—1

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn,, wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g.-3569

PLAN VOOR AANLEG
40 VOLKSTUINTJES
Voor de aanleg van veertig volkstuintjes in
het duingebied ten noordoosten van de ge-
meente vragen b en w aan de raad een kre-
diet van ƒ 45.000 te verlenen. De tuintjes
in de duinen krijgen een omvang van 10 x
20 m, met dien verstande, dat men desge-
wenst een dubbele tuin kan huren. De huur-
prijs van de volkstuintjes is vastgesteld op
ƒ 60 per jaar, voor twee tuintjes betaalt
men dan het dubbele. In de volkstuintjes
mag uitsluitend een houten bergruimte van
V/2 x2 m worden neergezet. De dienst van
pw heeft voor de bouw van de bergruim-
ten een drietal typen ontworpen, waaruit de
huurder een keuze kan maken. Bouw naar
eigen idee is dus niet mogelijk.
De 40 volkstuintjes vormen de eerste fase
van een projekt van in totaal 140 tuintjes.
Twee jaar geleden stelde de raad het be-
stemmingsplan voor de tuintjes in de dui-
nen vast.

*• maaltijd h) «en kedcj*

SLANK
MET

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of 1 x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 • 42 1550.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135

Te koop:' een i.pr.st. verk.
piano. Te bevr.: Kerkman,
Oranjestr. 14, 's avonds na
20 uur.

Werkster gevr., 3 ocht. per
week, ƒ 5,- p.u.
Salon YVONNE, Haltestr.
63, telefoon 2214.

Vrl. adm. kracht zoekt baan
(geen type-werk) van 9-4
uur. Br. ond. nr. 6401 bur.
Zandv. Courant.

Te huur aangeb.: gemeubil.
zit-slp.k., incl. c.v. voor per-
manent, douche en keuken-
gebruik, voor dame of heer
(geen minderjarige). Voor
13.00 uur of na 18.00 uur,
telefoon 4801.

J.man zoekt voor perm.
kamers + keuken, etc. of
kleine etage, b.b.h.h. Tel.
020- 140454, vragen naar
heer Sachs, of br. ond. nr.
6402 bur. Zandv. Crt.

PA120-
HOOFPPrjN POEPERS

HELPEN
l

TE KOOP in centrum dorp:

RUIME BERGPLAATS MET ZOLDER
en aangrenzende kleinere berging.
Totale vloeroppervlakte circa 56 m2.

Inl. mak. J. BOOGAARD, telefoon 2210.

Leerling-kapster of kapper
gevr. Salon YVONNE, Hal-
testraat 63, tel. 2214.

COB1 BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichts- en
lichaamsmassage

W. Draijerstr. 3, tel. 3412
Uw adres voor blijvende
ontharing.

De schoonheidssalon
voor iedereen l

PROTESTANTS COÖPERATIEVE BEGRAFENISVERENIGING U.A.
Begrafenis - Transport - Crematie - Rouw- en Ontvangkamers

HAARLEM, Witte Heerenstraat 20 - Tel. 023 - 313753 - 310457
Dag en nacht te ontbieden.
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redaktle en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per Jaar
(t/m eind juni / 3.25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20.-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1818910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
oostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

vrede! met alle geweld?
thema van vredesweek '71

WD EN KONFESSIONELEN
LATEN BEZWAREN
TEGEN SOCIALIST AUKEMA
VALLEN

Overmorgen begint da Vredesweek 71, deDaar de behoefte aan aktie voeren steeds
week die da gezamenlijke nederlandse kerk- meer toeneemt is naast het verschaffen van
genootschappen leder jaar organiseren om dokumentatie en informatie veel ruimte ge-mooi.* tmnr ->ixtioe w/»» .KW urannt aandacht
da aandacht van kerkelijken en rietkerk» V0or acht aktiemodellen, in het bijzonder
lijken door middel van bijeenkomsten, Infor- voor de aktie betaald antwoord ten behoe-
matle en akties te vestigen op zaken die ve van het racisme-fonds van de Wereld
goed scheef zitten en da vrede op vele raad van Kerken. Een andere aktie waar-
plaatsen ,n de wereld tot een schijn-vreda ^^n^^SS^^ OTSJ.'
of doodgewoon tot een aanflultlng maken. fers van het koloniaal geweld in het afri-
Reden waarom men voor de vradesweekak- kaanse Angola.
tivitelten het motto: Vredel Met alle ge- Journalisten die dit gebied bezochten be-
weid? gekozen heeft. schrijven hoezeer de bevolking onder deze

oorlog te lijden heeft. De Portugezen bom-
Deze leestekens staan er niet zo maar. Zij barderen de dorpen met napalm. Ze be-
zijn veelbetekenend. Achter vrede een uit- sproeien de akkers met ontbladeringsmidde-
roepteken, akkoord. Maar achter met alle len. De bevolking in de oorlogsgebieden
geweld een vraagteken. Het is inderdaad moet de dorpen verlaten, beroofd van alles.

w^rHlaaL?LrlrHedHwttaHL?e^ldkan -Da" begint een zwervend bestaan. Wantworden geforceerd^ d w.z. door ogen en uit t njeuwe bombardementen dur-
°P«n H™?) «.« w % ? "h* & ™" de mensen geen huizen meer te bou-
m«r l™r„,ÏparPS«« H! nr-rhïL «"A8 * W6n- Verdreven van huis en haard, zonder
Hsfp ^^n^hï\l%%$£ïï?ïï.£' middelen van bestaan, leven honderdduizen-
riJ? l.?™r °£T 5 verhoudingen tussen den men onder barre omstandigheden in
«8-"5lvï?nie.n « «""H. 5 h„n6 e e de open lucht. En in dit deel van Afrika

--°!„ nSJtïïiifcl8 „„„krfih.iH •» ««SP ™ de nachten dikwiJ|s koud' met tempera-en geestelijke onvrijheid m som- turen om h » vriespunt.

bouw van bejaardenhuis
in kostverlorenpark
mag beginnen

^

Nu wel geschikt als opvolger
van wethouder Kerkman

/
Politiek Zandvoort begint — na zes weken
sluimeren — weer te ontwaken.
Vorige week is de opvolging van de op 1
januari a.s. aftredende pvda-wethouder
Kerkman onderwerp van gesprek geweest

Het ontwerp voor de bouw van een bejaar-
denhuls (kapasitelt 110 bedden) In het
Kostverlorenpark voor rekening van de Ne-
derlandse Centrale voor Hulsvesting van
Bejaarden Is gereed en de rijksgoedkeuring
voor de bouw is ontvangen. Twee jaar ge-
leden besloot de zandvoortse gemeenteraad
voor de bouw van het verzorgingshuls grond
aan te kopen in genoemd park.

De NCHB heeft thans aan de raad gevraagd
de voor de bouw benodigde grond aan de
centrale te verkopen en tevens om mede-
werking bij het aanvragen van leningen uit
's rijks kas voor grond- en bouwkosten en
de eksploitatie van het bejaardenoord.
B en w ondersteunen dit verzoek en vra-
gen de raadsleden akkoord te gaan met de
verkoop van 6200 2 grond voor de bouw
van het verzorgingshuis voor een bedrag
van ƒ411.535 en voor het bouwrijpmaken
van een terrein van 14.780 2, waarbij reke-
ning is gehouden met een toekomstige uit-
breiding van het bejaardenhuis met een aan-
tal zelfstandige bejaardenwoningen, een kre-
diet beschikbaar te stellen van / 641.000.

het kollege de mogelijkheid nagaan om alle
in het bezit van de gemeente zijnde schil-
derijen en tekeningen en die welke de ge-
meente van het rijk in bruikleen heeft te
eksposeren.

Wanneer de raad er in toestemt zal de
huurprijs van de teellandjes in de duinen
met ingang van 1 januari '72 van 7 cent
per Rijnlandse roe worden opgevoerd tot
70 cent per Rijnlandse roe en dat betekent
— de roe vrij vertaald — 5 cent per m2.
De huidige huurprijs dateert vanaf 1956 en
staat volgens het kollege van b en w in
geen enkele verhouding tot het gebodene.
Ook de innings- en administratiekosten over-
treffen de prijs die de pachters van de teel-
landjes thans voor een Rijnlandse roe be-
talen.

Voor de inrichting van de in de toekomst
te stichten zandvoortse oudheidkamer, een
projekt van 't genootschap 'Oud-Zandvoort',
willen b en w een vijftal tekeningen van
oud-zandvoortse dorpsgezichten aankopen
van de amsterdamse tekenares Ariën Mui-
der. Indien de raad dit ook wil moet deze
een krediet van ƒ 975 voor de aankoop vo-
teren.

de problemen van de
etc. Vandaag in de kolommen van deze
krant onder de kop 'Is vechten voor vrede
verkeerd?'
De Vredesweek '71 wordt begeleid door een
grote hoeveelheid informatie. Zo zijn
er de Vredeskrant 1971, de 'Ruziekrant
voor de vredesweek' en 'Een vliegreis naar
Oe Thant', welke twee laatste projekten
bestemd zijn voor de scholen.
In het cahier 'Bijbel, kerk, geweld' staat
centraal de vraag hoe de bijbel over ge-
weid oordeelt, het cahier 'Geweld en ge-
weldloosheid' is tegelijk het septembernum-
mer van het maandblad 'Trans-aktie', voort-
zetting van G3.
Brosjures, die worden gehanteerd zijn '28
mondiale aktiegroepen', 'Met alle geweld'
en 'Kerke-werk', 'Vietnam, Zuidelijk -Afrika,
Suriname, oorlogsracisme, armoede', waar-
in initiatieven van de nederlandse kerken
ten aanzien van vrede en ontwikkeling kri-
tisch zijn beschreven en uitvoerig gedoku-
menteerd. Drs. J. P. Pronk en drs. H. de
Lange stelden een literatuurlijst 'Ontwikke-
lingssamenwerking, geweld en revolutie' sa-

' men.

]n Zandvoort kunnen de dekens gedurende
de vredesweek, maar ook in de volgende
weken bezorgd worden bij de Wereldwin-
ke, Kostverlorenstraat 34, tel. 2856.
De vredesweek in Zandvoort begint zondag-
avond met een interkerkelijke gebedsdienst
in de- gereformeerde kerk aan de Juliana-
w a^nvang 7 uur. Op zaterdag 25 sep-
tern

u
ber vindt

9in de zalen van het Gemeen-
schapshuis de manifestatie 'Vredesaanloop'
_ £ goed gevonden titel - plaats. De
aanloo begjnt om 13.30 uur en eindigt om
15.00 uur. In die 2% uur kunnen de be-
20ekers kijken naar door scho|ieren vervaar-
digde werkstukken met de vrede als onder-
werp en film- en dia-vertoningen bijwonen.
_ * aeleaenheid voor diskussie en luiste-Er i ^ ^legenhe.d wor diskussie en Muiste
ren naar muzieK- Ue toegang is Kosteloos.

chr en kvo in het GemeenschaDshis
Qe i raadsleden Keur (ar) en Attema Cvvd}
nadelen vier maanden aeleden het onaan
"fardbaar uitgesproken over de in hun oaen
™ vooruitstrevende kandidaa "voor het wet"
houdersschap de pvda er Aukema en de
Svda wenste met het ooa OD dé toekom*
gt,„ Bolltieke samenwerking in b er w eïïi
duPdelMke uitsprak van de konfesstonelm
enden over hun "kandidaat De wd-
wethoüde en Raadsleden f d" heer Attema
^ "is "verklaarder i tijdens de ^eenkomst
aeenënkel b^
?olglng van dTheer Kerkman door dfheer
Aukema De konfessionelen w o de heer
Keur hadden z°ch reeds voor de vergade-
rina zonder enia voorbehoud akkoord verring zo nder en« ̂ orbehoud «koord ver-
Klaard met de Kandidatuur van de socialist.

deze zomer 400 gevallen
van voedselvergiftiging

bij Dokumentatie, IKV, Parkweg
burg.

a, Voor-

AGENDA
voor de openbare bijeenkomst van de zand-
voortse gemeenteraad op dinsdag 21 sap-
-tember a.s. In het raadhuis, aanvang 20 uur.

1. Notulen van de vergaderingen van 23
juni, 30 juni en 4 augustus 1971.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Vaststelling bestemmingsplan 'Curie-

straat'.
6. Uitbreiding bureauruimte politie.
7. Pré-advies inzake brief van de Stich-

tin g tot behoud en instandhouding van
Groot-Bentveld.

8. Verkoop van grond in gebied voor
ambachtelijke bedrijven.

9. Pré-advies inzake brief Ir. C. J. Wage-
naar over bebouwing hoek Kerkstraat-
Kosterstraat.

10. Grondverkoop en financiële medewer-
king t.b.v. de bouw van 76 keuzewo-
ningen aan de Flemingstraat.

11. Vervanging recherche-auto.
12. Uitvoering bestemmingsplan 'Volktui-

nen'.
13. Aankoop Kleine Krocht 3-3a.
14. Voorbereidingsbesluit Zuidbuurt.
15. Voorlopige vaststelling uitgaven ge-

meentelijke school voor mavo over '70
(Wim Gertenbachschool).

16. Aanvraag eks art. 72 der lager onder-
wijswet 1920 (Beatrixschool).

17. Aankoop tekeningen Ariën Mulder.
18. Inbreng diverse percelen in het woning-

bedrijf.
19. Subsidie herstel klokkestoeien kerkto-

ren r.k. kerk.
20. Aankoop van recent werk van beelden-

de kunstenaars.
21. Vaststelling vergoeding in kosten eks-

ploitatie en vakonderwijs voor bijzonder
onderwijs over 1970.

22. Verkoop grond in winkelcentrum Nieuw-
noord.

23. Beroepschrift H. P. Kooijman tegen
aanschrijving ingevolge de Woningwet.

24. Onderzoek bestemming circuitgebied en
beperking gebruik circuit.

25. Garantie twee hypotekaire geldleningen.
26. Vaststelling huurprijzen van teellandjes.
27. Vervanging en aanschaffing nieuwe

auto's publieke werken.
28. Subsidie kraamzorg^
29. Verzoek tot maken van ruitertracé in
het Vijverpark.
30. Medewerking aan de bouw van een be-

jaardentehuis nabij de Kostverloren-
straat.

31. Pré-advies inzake een klacht over
schoonhouden terrein bij 'De Schelp'.

Prof. dr. D. A. A. Mossel van het centraal
Instituut voor voedings-onderzoek (TNO) in
Zeist heeft in Bflthoven op een door de n.v.
Olland georganiseerd 'automaten-sympo-
slum' gezegd, dat 1971 voor wat het optre-
den van voedselvergiftigingen betreft een
topjaar Is geweest.

In 'gemiddelde zomers' zijn er wekelijks
twee- a driehonderd bekende gevallen van
zomergriep (het werkelijke aantal ligt ge-
woonlijk ongeveer 10 maal zo hoog). Dit
jaar waren het er ongeveer 400. Dat bete-
kent overigens niet, dat Nederland in dit
opzicht een 'gevaarlijk' land is, want we
steken bij andere landen beslist niet slecht
af.
Het risiko van de voedselvergiftiging wordt
volgens prof. Mossel groter al naar gelang
de mensen meer kleine hapjes (kroketten,
slaatjes en dergelijke) en frisdranken nut-
tigen. Een onderzoekje heeft bijvoorbeeld
uitgewezen, dat de helft van de merkloze
frisdranken die via automaten worden ver-
kocht, min of meer gegist is. Dat kan wei-
nig kwaad voor de gezondheid, maar een
gevolg ervan is wel, dat de konsument al-
kohol nuttigt terwijl hij dat helemaal niet
van plan was. Prof. Mossel vertelde in dit
verband het verhaal van een dominee die
voorzitter was van een afdeling van de
drankbestrijdingsorganisatie en die na het
konsumeren van appelsap enigszins 'onder
invloed' raakte.
Drs. H. J. Seelen, marketing manager van
Hero, vertelde dat het frisdrankverbruik in
Nederland is gestegen van tien liter per
hoofd van de bevolking in 1957 tot 55 liter
in 1970 en daarmee de bierkonsumptie bij-
na heejt ingehaald.
Het inkomen blijkt een veel grotere invloed
te hebben op het verbruik dan het klimaat.
Een Duits onderzoek heeft uitgewezen dat
bij een stijging van het inkomen met 1 per-
cent 1.52 percent meer aan frisdranken

BADMINTON-KOMPETITIE

MET MEER DAN

2000 WEDSTRIPEN

wordt besteedVoor melk is dat percentage

dranken O 99 8" ̂d anken °-88-
De afgelopen vijf jaar is de frisdrankenpro-
duktie met 76 percent gestegen tot 694
miljoen liter in 1970. De produktie van
vruchtenlimonade nam het sterkst toe (met
253 percent), gevolgd door die van cola
en up-dranken (183), terwijl de gazeuse-
produktie een daling te zien gaf. De vruch-
tenlimonade maakt nu 48 percent van de
frisdrankenmarkt uit. De dranken worden
steeds meer in grote flessen (driekwart -li-
ter of meer) verkocht: het aantal grote fles-
sen steeg in vijf jaar van 339 miljoen tot
627 miljoen, terwijl het aantal kleine fles-
jes met 71 miljoen daalde tot 535 miljoen.

gebrek aar
stellen b en w aan

de raad voor de vroegere kantoorruimte van
de 'Cojpitt', gelegen naast het po-
litiebureau, in te richten t.b.v. de verkeers-
politie. Voor de inrichting van1- de ruimte
vraagt het kollege een krediet "Van" ƒ 8.600.

Het bestuur van de zandvoortse r.k. paro-
chie St. Agatha heeft de gemeenteraad om
een financiële bijdrage verzocht in de ver-
nieuwing van de klokkestoeien in de kerk-
toren van de gelijknamige kerk aan de
Grote Krocht. Alhoewel het hier geen voor
de gemeente waardevol carrillon betreft, is
het kollege van mening dat pp het verzoek
van het parochiebestuur positief moet wor-
den gereageerd. B en w vinden toren en
klok een niet weg te denken element in het
dorpsbeeld. De herstelkosten van de totaal
versleten assen, beugels, binten, enz. waar-
aan de klokken zijn opgehangen, worden
geraamd op ƒ 13.680. Het kollege stelt
voor in deze kosten een bijdrage van 25%
te verlenen, hetgeen neerkomt op een be-
drag van ƒ 3.420.
B en w vertrouwen er op, dat het kerkbe-
stuur na herstel zal zorgdragen voor een
gedegen onderhoud opdat één en ander nog
lange tijd bewaard en in takt zal blijven.

Voor de aankoop van recent werk van beel-
dende kunstenaars behorende tot de kring
Haarlem, w.o. Zandvoort, vragen b en w
nog voor dit jaar een krediet van driedui-
zend gulden beschikbaar te stellen. Zij
doen dit voorstel op verzoek van het haar-
lemse gemeentebestuur dat voor '71 een
aankoopbedrag -van ƒ 20.000 heeft vastge-
steld. De kontakt-kommissie kulturele belan-
gen alsmede de kommissie van bijstand van
financiën, bedrijven en sociale- en kuiturele
zaken hebben gunstig gereageerd op het
verzoek. Het ligt in de bedoeling de aan-
gekochte werken een plaats te geven in de
openbare gebouwen van de badplaats. Op
wens van de kommissie van financiën zal

missies van bijstand van algemene zaken,
publieke werken, sociale- en sportzaken
menen b en w de aanleg van een ruiterpad
door het Vijverpark ernstig te moeten ont-
raden. De eksploitant van de kinderboerde-
rij/ponymanege had hier om gevraagd en
eerder genoemde kommissies van bijstand
vonden dat het voor een jaar moest wor-
den geprobeerd. Maar het kollege vreest
dat reeds in het proefjaar door de paarden
onherstelbare schade zal worden toege-
bracht aan de beplanting en de paden in
dit, wat het noemt, toch al zo moeilijk te
onderhouden duin- en bosgebied.

Voor de vervanging van de bij de politie
in gebruik zijnde recherche-auto vragen b
en w aan de raad een bedrag van ƒ 8.550
beschikbaar te stellen en voor de vervan-
ging vap drie nieuwe wagens t.b.v. de
dienst van publieke werken in totaal
ƒ37.314.

NCVB LAAT DR. ESSER
SPREKEN OVER DRUGS
De afd. Zandvoort van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond opent volgende week vrijdag het
herfst-winterprogramma '71-'72 met een in-
leiding over 'druggebruik bij jonge mensen'
door dr. P. H. Esser, verbonden aan de
haarlemse GGD en fervent bestrijder van
drug- en alkoholgebruik. De leving vindt
plaats in de Calvijnzaal van de geref. kerk
aan de Julianaweg, aanvang 7.45 uur.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER - Geen gek
dagje, beste mensen. Voor de tijd van het
jaar zelfs een beste dag, want 's middags
om een uur of één zaten rn'n zonneterras-
sen bijna vol en het voorterras onder para-
sols zag er redelijk gezellig uit! 't Kan ook
bijna niet op, zoals het dit najaar gaat. De
klanten, die er nou nog zitten, zijn de fijn-

die van strand en zee én van

de late zomer. Een hele sombere dag met
nagenoeg geen zon en in de middag zelfs
wat regenspetters. Er zaten die dag alleen
maar wat mensen in de tent, wandelaars,
die al met dikke truien en regenjassen aan
kwamen.
Ik denk dat meneer Momus op zo'n dag in
de duinen dwaalt, om gele blaadjes te tel-

_.i-seizoen 1971-'72 van Spor-
ting Club Zandvoort draait sinds enkele
weken op volle toeren.
Gedurende de maand september komen
tweemaal per week drie'toptrainers (t.w.
Paul Ridder, Jan Freulich en Piet Visman)
naar de zandvoortse sporthal om de Spor-
tingleden technische- en taktische aanwijzin-
gen te geven.
Daarna, op vrijdag 1 oktober, zal een gi-
gantische kompetitie van start gaan. Hierin
zullen maar liefst 2250 wedstrijden worden
gespeeld, en wel op dinsdag- en vrijdag-
avond in de sporthal. Deze onderlinge kom-
petitie zal bijna 8 maanden in beslag ne-
men.

Het leuke is dat de mensen nu gelegen-
heid hebben allerlei bezigheden uit te voe-
ren, die ze met grote drukte midden in het
seizoen niet kunnen doen. Ik heb dat al
eens eerder gezegd dat balspelen eigenlijk
niet doenlijk zijn in de druk bezette tijd.
Ik heb 't al zo vaak meegemaakt dat er
hele ruzies ontstonden doordat er een bal
midden op een tafeltje, vol met konsumpties
terecht kwam. Als de bedrijvers dan geen
aanstalten maken (wat wel eens gebeurt
hoor!) de zaak te vergoeden, komen ze
naar mij toe: of ze maar op kosten van het
huis een nieuwe portie van dit en van dat
kunnen krijgen. Daar kan natuurlijk geen
sprake van zijn. En om sommige mensen
dat aan hun verstand te brengen, moet je
zo ongeveer een professor in de welbe-
spraaktheid zijn! Maar nu hebben ze de
ruimte en je ziet dan ook op zo'n vrije za-
terdag vaders met koters aan het strand
voetballen. De vaders van gemiddelde leef-
tijd doen dan ekstra hun best voor de moe-
ders, die vertederd toekijken. Soms slooft
er zich eentje te veel uit en dan ligt hij
even later voor pampus in z'n stoel en
weert alle verzoeken om verder te spelen
hijgend af. Energie-verdeling is ook aan het
strand een grote kunst.
Andere mensen zoeken schelpen en sieren
daar de zandbergen die ze maken, mee op.
Je kunt de boel ook veel beter overzien.
En dat loopt op een topdag midden in het
seizoen wel eens mis!

ZONDAG 12 SEPTEMBER - Kijk, dat zijn
nou van die aardigheden van de natuur in

zeuren, maar ga er gerust eens naar toe
in deze dagen. Wat je dan te zien krijgt,
is zeker zo mooi als een grauwe zee met
een vuil-grijze nevel er boven. Nee echt,
zonder flauwekul, een herfstwandeling door
de duinen is iets heel bijzonders, dat ben
ik roerend met mijnheer Momus eens. En

. VER5TEEDE
HHUESTR. IS •7EL:rô9S^2flND VOORT

het zou kunnen gebeuren dat je dan nog
meer van Zandvoort gaat houden.
Jans had vandaag d'r draai niet. Ze was
wat stil en mokkerig en dan moet ik maar
niet al te veel tegen haar zeggen. (Een
mens leert met de jaren!). Het heeft ech-
ter allemaal geen invloed op de kwaliteit
iran haar koffie! Daar zijn we 't ook alle-
maal over eens.

DINSDAG 14 SEPTEMBER - Zulke door
de weekse-dagen zijn natuurlijk wat taai en
't is maar goed, dat 't niet te lang meer
duurt, want anders zou je een hekel aan
je werk kunnen krijgen! Niet dat dit nou
al het geval is, maar een dag zonder noe-
menswaardig bezoek, is alles behalve leuk.
't Wordt kouder ook. Vooral 's morgens en
's avonds is dat goed te merken. Het zal
niet eens lang meer duren of we hebben
de eerste stevige nachtvorst te pakken.

WOENSDAG 15 SEPTEMBER - Triest,
maar ik moet het zeggen: 't Is een aflo-
pende zaak. Nog twee weekeinden en dan
pakken we in. Zo langzamerhand zal mijn-
heer de redakteur wel weer eens komen
met de mededeling: Bedankt voor deze zo-
mer, Stoeleman. Bij leven en welzijn gaan
we volgend jaar mei maar weer eens van
start met het Badboek-1972!

DONDERDAG 16 SEPTEMBER - Nog een
tamelijk onverwacht zonnige dag, wel wat
frisser dan 't in juli-augustus was! Jans be-
rust in de situatie. Ze praat over verande-
ringen in ons huis, waar ze in oktober al
aan gaat werken! Nou, dat belooft wat. Ik
laat haar maar gaan. Een mens z'n lust is
een mens z'n leven, zeg ik maar!
De weerberichten spreken over een hoge-
drukgebied. Ik vind 't best, maar de tem-
peratuur was vannacht rond het vriespunt.
Trek u maar niks aan van wat die gekke
Bartje zegt over de R in de maand. Als
je behoorlijk wat zon hebt gehad van de
zomer, loopt dat met die R niet zo'n vaart!

STOELEMAN
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FAMILIEBERICHTEN

MAARTEN KOPER
en
LYDIA BRIJNZEEL

geven mede namens wederzijdse
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
28 september a.s. om 14 uur ten raadhuize
te Zandvoort.
Kerkelijke bevestiging om 14.45 uur door
ds. H. S. J. Kalf m de Ned. Herv. Kerk
te Zandvoort.
Receptie van 17.00-18.30 uur in restaurant
'Zomerlust', Kosterstraat 5 te Zandvoort.
Voorlopig adres: Haltestraat 6a, Zandvoort.

Dankbetuiging
aan alle familie, kennissen en in het bijzon-
der onze kinderen, die ons 25-jarig huwe-
lijksfeest onvergetelijk hebben gemaakt.

B. v.d. Mije
H. v.d. Mije-v.d. Gaag

Zandvoort. J. P. Hijeplantsoen 8

H. BLOKLAND BENOEMD TOT
INSPEKTEUR VAN POLITIE
Met ingang van 1 oktober a.s. is de heer
H. Blokland, verbonden aan een politie-op-

ouders leidingsinstituut te Hilversum, tot.inspekteur
bij de zandvoortse gemeentepolitie be-
noemd. Met deze aanstelling wordt voor-
zien in de sinds 1967 vakante funktie van
inspekteur van politie in de gemeente.

is vechten voor vrede
verkeerd?

DOKTERS-, WIJKZUSTERS-
APOTHEEKDIENST

EN

Het Is steeds moeilijker om te beweren dat
alle geweld verkeerd Is. Steeds meer men-
sen bulgen zich over de vraag, die ons

motie uit *te voeren. Niet alleen buitenland-
se zaken onder leiding van minister Luns,
maar ook de nederlandse regering onder-

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het,, telefoonnummer

•van de hulsarts. • jij';
DIERENARTSEN, HaarlemiV-omstreken:.

Bij afwezigheid raadpleger-men Cuitslul-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

ONGEVAL IN KABELLOODS
Tijdens het opbergen van zomerhuisjes in de
voormalige kabelloods viel maandagmiddag
een 50-jarige inwoner van Zandvoort van
een trap. Hij kwam met zijn rug op een
kist terecht en moest met een schouder-
bladfraktuur in een haarlems ziekenhuis
worden opgenomen.

ook tijdens de komende vredesweek gesteld steund de angoles'e oorlog. De Fokkerleve- _ . , ._ , ._ ,
.. ,., . . .. . .. _ .._. .«v « _. „_,,__ _,.- * »i__i..i.__..., , _ , _ , _ ! _ , _ _ Zaterdag 18 en zondag 19 september:

ROBERT SNELLENBERG
en

MARJAN C. Y. FOLKERS
hebben het genoegen — mede namens wederzijdse ouders — U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 24 sep-
tember a.s. om 14 uur in het Raadhuis te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening in de Hervormde Kerk, Kerkplein om 14.45 uur door ds. P. van
der Vloed.
Gelegenheid tot gelukwensen van 17-19 uur in Paviljoen 'De Vijverhut', Vondellaan,
Zandvoort.

Blaricum, Dwarslaan 16
Zandvoort, Thorbeckestraat 17

Toekomstig adres: Dwarslaan 51, Blaricum.

wordt (Vredel Met alle geweld?) of ge- ranties, die transportvliegtuigen inhielden
weid niet alleen met geweld bestreden kan •-' J- —* '—*-- "'•
worden.

nooit door een uitvoerverbod stop
De onderdrukte volkeren van zuidelijk Afri-
ka worden gedwongen naar hun wapens te
grijpen. Zij zijn het werken voor hongerlo-
nen, de dwangarbeid en de deportatie, de
honger en de armoe beu en zien de guer-
rilla nog als enigste uitkomst voor een be-
tere toekomst. Wij moeten kunnen begrij-
pen, dat in deze zich snel ontwikkelende
landen, een koloniale onderdrukking door
een blanke minderheid, niet langer gehand-
haafd kan blijven. De jonge afrikanen willen
over hun eigen land kunnen beslissen

maar volgens de portugese kranten ook
voor militaire doeleinden worden gebruikt,
werden
gezet.

Geweldloos verzet
De MPLA werd reeds in 1956 opgericht en
richtte zich op enkele delen van de onvrij-
heid. Zij manifesteerde zich met geweldloos
verzet maar toen er in het voorjaar van '61
bij ongeregeldheden over een aantal gevan-
gen genomen MPLA-leiders, 50.000 (vijftig-
duizend) angolezen werden gedood veran-
derde de MPLA in een guerilla. In Mozam-
bique gebeurde dat reeds in 1960 toen op

Zr. E. Reitsma,
2382.

v. Lennepweg 42, telef.

Een steeds rheer op de "voorgroijd tredende een ' vreedzame bijeenkomst 500 mensen
guerilla-oorlog, is die 'yan Angola en Mo- werden gedood. Sindsdien was er oorlog in
zambique, twee portugese kolonieên, waar
al meer dan tien jaar verzet wordt gepleegd

De BESTE GELDBELEGGING Is het bezit van PRIMA

» -- .

Profiteer "nu nog "Van ronze rijkgesorteerdë exclusieve COLLECTIE

B R I L J A N T E N
Wij verkopen s DU /o beneden de wlnkelprijs door levering uit EIGEN
SLIJPERIJ, (dus geen tussenhandel).
Wegens BEËINDIGING VAN 'T SEIZOEN SLUITEN wij op

27 september a.s.
en wilden wij U nog een extra VOORDEEL geven van
op de reeds scherp gekalkuleerde prijzen.

KOMT U GEHEEL VRIJBLIJVEND EVEN KIJKEN?

Diamond Shop

5-10%

BADHUISPLEIN 10, (bij
Ook zondags geopend.

ZANDVOORT

HOTEL BOUWES), telefoon 4519.

tegen de portugese onderdrukkers.

Nog een Vietnam :
De MPLA, de angole^se bevrijdingsbewe-
ging, heeft reeds 1/3 van Angola weten te
bevrijden terwijl het FRELIMO,' het vrij-
heidsleger van Mozambique, 25% van

Angola en Mozambique. Het geweldloze ver-
zet bood geen perspektief meer.
Doordat de bevolking van Angola en Mo-
zambique, goed gepolitiseerd is ondervin-
den de vrijheidsstrijders veel steun bij de
bevolking. Guerilla en bevolking spelen goed
samen in de strijd tegen de portugezen.
De guerilla van Angola en Mozambique zijn
geen mensen die vechten om te vechten, zij

haar land heeft bevrijd: De strijd' heeft dus hebben wel degelijk een ideologie. Geen na
wel duidelijke resultaten maar door deze
resultaten dreigt Angola een tweede (of
eigenlijk het zoveelste) Vietnam te worden.
Alle landen van de Navo zijn momenteel,
direkt of indirekt, bij de oorlog in Angola
betrokken. Amerika, Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Italië en België zijn leveranciers
van Navo wapens aan Portugal. Frankrijk
stuurt mecrianicièns, Duitsland grondtechni-
ci, Engeland versterkt de portugese marine
en ook hier stuurt Amerika militaire hulp.
Het is natuurlijk duidelijk dat al deze hulp
aan Portugal gestoeld < is op eigenbelang
van de betrokkene. Duitsland en Frankrijk
hebben enige miljarden gudens geïnvesteerd
in stuwdamprojekten en in het verdrag voor
de amerikaanse hulp vertelt artikel twee
ons: dat de portugese regering zich ver-

palm of honger kan hen die ontnemen.
Wij kunnen hun strijd afkeuren omdat wij
geweld in het algemeen afkeuren. Als we
echter konsekwent zijn en enerzijds de por-
tugezen steunen kunnen wij anderzijds de
guerilla-aktiviteiten niet meer* verwerpen.
Een bevolking, waar het hele beschaafde
westen zich tegen keert, kan niet eeuwig
om vrijheid blijven vragen.

VRAGEN VAN RAADSLEDEN
OVER UITLATINGEN
CIRUITDIREKTEUR
De pvda-raadsleden I. M. Aukema en A. J.
van der Moolen hebben naar aanleiding van
een dinsdagmorgen over de radio uitgezon-
den vraaggesprek met circuit-direkteur J.

_._. . „ . __ . .. ... Hugenholtz schriftelijke vragen gesteld aan
plicht de produktie en] transport van half- -burgemeester en wethouders. De heer Hu- O.L.VRl genholtz, aldus beide afgevaardigden, deel- •'--'~-

dat, ongeacht de beslissing

APOTHEEK: *
17—23 september;,

ZANDVOORTSE 'APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 19 september:
VREDESWEEK
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Geref. Kerk, 19.00 uur:

Interkerkelijke Vredesdienst.
Het Huls In de Duinen:

19.30 uur: ds. C. Mataheru.
Jeugdkapel:

10.30 uur: de heer J. Lasthuis Jr.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat

Zondag 19 september:
VREDESZONDAG

10.30 uur: Ing. H. de Nie, n.p.b. te
Haarlem.
Interkerkelijke dienst in de Geref. Kerk,

Julianaweg, aanvang 's avonds 7 uur.

GEREFORMEERDE KERK. Julianaweg

Zondag 19 september:
10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

H. AGATHAKERK. Grote Krocht 45
Kernverkondiging uit de liturgie op de inter-
kerkelijke vredeszondag: MACHT EN ON-
MACHT TOT VREDE.
Zaterdag 18 september:

19.30 uur: misviering.

Zondag 19 september:
9.30 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menazng en kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met meerstemmige
zang van het dames- en herenkoor.

BIERERCENTRUM
IN STRANDHOTEL
GISTEREN GEOPEND
Gistermiddag is in aanwezigheid van een
groot aantal genodigden -in hetvvoormalige •
strandhotel heP dr. Joshüa Bieref Centrum
voor de resocialisatie van psychiatrische pa-
tiënten officieel geopend.
De ingebruikneming werd verrichSSjSJS' bur-
gemeester A. Nawijn. -TW?
In het centrum: worden-^rnensen opgenomen
die na een verblijf in een psychiatrische
inrichting worden voorbereid op terugkeer

TELEGRAFISCH PROTEST

VAN ZHV-BESTUUR TEGEN

BEPERKING CIRCUITGEBRUIK

In een gisteren door de Zandvoortse Han-
delsvereniging aan de gemeenteraad verzon-
den telegram protesteert het bestuur met
klem tegen het voorstel van b en w om het
het circuitgebruik te beperken tot dertig da-
gen per jaar. Naar de mening van de ZHV
zal over het genomen principebesluit het
circuit op te heffen een referendum onder
de burgerij moeten worden gehouden. Vol

-fabrikaten naar de VSj te bevorderen. We
kunnen er eenvoudig met onderuit een ver-
gelijking met Vietnam te maken, hoe droevig
dit dan ook is.

Ook Nederland
Ook de nederlandse regering steunt het
beleid van Portugal, indirekt door de han-
del en direkt door deiVmorele houding van
onze buitenlandse zaken. Wij zijn belang-
rijke afnemers van de', angolese produkten
(bijv. 25% van hun koffie-oogst) en het
hoeft geen betoog dat bij deze handel 50%
in de portugese -schatkist verdwijnt en ge-
bruikt wordt voor de oorlogsvoering in Afri-
ka. Het is logisch dat deze, voor ons uiter-
mate gunstige handelspositie, alleen gehand-
haafd kan worden als wij een vriendelijke
betrekking met Portugal onderhouden. De
minister van buitenlandse zaken heeft zich
dan ook zeer beperkt in uitspraken over de

de o.a. mee dat, ongeacht de
van de zandvoortse gemeenteraad over de
beperking van het circuitgebruik tot dertig
dagen, de kontrakten voor het circuit voor
'72 reeds vastliggen en ~daar niets meer
aan veranderd kan worden. Over de geluids-
hinder merkte hij op dat dit naar zijn me-
ning een stok is om een hond mee te slaan.
De raadsleden vragen aan b en w of deze
mededeling van d direkteur juist is en wan-
neer deze vraag bevestigend beantwoord
wordt of b en w met hen van oordeel zijn
dat de behandeling van het raadsvoorstel
inzake de beperking van het circuitgebruik
in deze vorm, een schijnvertoning- en zin-
loos is.
Tenslotte vragen de afgevaardigden of het
kollege bereid is de heer Hugenholtz in een
gesprek te wijzen op de ontaktische en
denigrerende manier waarop hij zich in zijn
kwaliteit van direkteur yan Touring Zand-
voort in het openbaar uitlaat over de ge-
meenteraad van Zandvoort.

STERRE DER ZEE, Llnnaeustraat
Zondag 19 september:
. 8.30 en 11 uur: misvieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16. Zandvoort.

"Lal± !̂ !±C„h±PlnV?o±L^U±a
n;int ̂  ?,lns,het..beltuu;.van.demJ.dden?tand??r.9a- blanke minderheids-regimes in de afrikaan-

njsatje wordt de georganiseerde midden-
stand door de opheffing of inkrimping van
de eksploitatie ten zwaarste gedupeerd.

centrum mensen worden ondergebracht die
in hun leef- of werkmiljeu overspannen ra-
ken en voor korte tijd rust nodig hebben
en zij, die ontslagen uit een psychiatrische
kliniek en geschikt voor zelfstandig-lever», in. Het telegram was ondertekend door de
de maatschappij nog zonder inkomsten-of voorzitter van de ZHV, de heer Hildering
huisvesting zijn. Voor dit doel beschikt de' en de andere zeven bestuursleden.
stichting over een sousterrain, een parterje ..
en drie etages. ~_-~-•~
In ons nummer:.van 'a.s. dinsdag komen wij
nader terug op de opening van het centrum
in het vroegere strandhotel dat door de
eigenaar, de heer Caransa, aan de Bierer..
stichting is verhuurd. _ -x~'"

se staten.
Zelfs toen er in 1969 in de kamer een mo-
tie werd aangenomen waarin stond dat de
strijd in Afrika met navo-wapens werd ver-
oordeeld heeft de minister verzuimd deze23s^'

WATERSTANDEN
H.W. L.W.
02.16 08.44

09.31
09.41
10.13
10.39
11.10

19 sept.
20 sept.

' sept.

02.55
03.13
03.45
04.14
04.42

05.21 11.39

H.W.
14.39
15.01
15.44
16.14
16.41
17.09
17.36

L.W.
21.04
21.29
22.12
22.42
23.09
23.37
23.59

BURGERLIJKE STAND
10—16 september 1971

Overleden: Anna Catharina Eijsten, oud 83
jaar, gehuwd geweest met D, J. Poptie.
Ondertrouwd: Jan Willem de Bas en Eliza-
beth Charlotte Vromans; Ronald Verdel en
Carla Johanna Maria Sleeman; Frederik
Wilhelm Koehler en Pienella Neeltje Koper;
Maarten Cornelis Koper en Alyda Maria
Bruijnzeel.
Gehuwd: Peter Christiaan Maria Kok en
Ingrid Louise Sandbergen; Hansjörg
Schnegg en Willemina Helena Dorothea van
der Waals.
Geboren buiten de gemeente: Sandra Chris-
tina, d.v. P. P. Koper en C. M. Sanders;
Barbara, d.v. L. G. van Koningsveld en S.
J. Meijer; Sandra Christina, d.v. A. F. Hein-
tjes en M. J. M. Seders; Jacob, z.v. E. A.
Koning en J. J. de Vette; Hester Margre-
tha Johanna, d.v. J. J. M. Warmerdam en
J. L. Gerrits.
Overleden buiten de gemeente: Selina Mord-
horst, oud 66 jaar; Maria Hildegard
Schwarz, oud 72 jaar, gehuwd met S. de
Zwarte.

bakteriën en schimmels
bedreigen materialen

UITSLAGEN P.V. PLEINES -
De zandvoortse postduivenvereniging nam
afgelopen zondag deel aan een wedvlucht
voor jonge- en oude duiven vanaf Stron-
beeK afstand 165-km. Gelost om 9.56 uur,
arriveerde de eerste duif om 12.23 uur.
De uitslagen voor junioren en senioren lui-
den:
Jonge duiven:
J. Koning: 1; P. Dannenburg: 2; C. van
Egmond: 3, 10; K. Driehuizen: 4, 7; Jb. Kp-
per: 5, 6; D. Molenaar: 8 en W. Driehui-
zen: 9.
Oude duiven:
C. van Egmond: l, 6; R. Driehuizen: 2; C.
Visser: 3: Jb. Koper: 4, 7, 10; P. pannen-
burg: 5; P. Peters: 8 en W. Driehuizen: 9.

Algen, bakteriën en schimmels over de ge-
hele wereld veroorzaken aantasting van al-
lerlei materialen een schade, die jaarlijks In
de miljarden loopt. Niet alleen voedlngs-
middelen, hout, tekstlel, maar ook glas, be-
ton en metalen en steen zijn aan dit biolo-
gisch bederf onderhevig.

In de tropische landen gaat van land- en
tuinbouwprodukten soms de helft verloren,
voordat het gewas wordt verwerkt. Door
aangroei van onder meer zeepokken op de

tastbaar, tegenwoordig worden j de verven
echter gemaakt op kunststofbasis die meer
vocht bevatten en daardoor meer aan be-
derf onderhevig zijn.
De onderzoekers zijn zich ook bewust, dat
juist het vergaan van produkten van belang
kan zijn voor milieu. Dit is het geval met
plastiks, vooral polyetheen en hard PVC,
die biologisch niet afbreekbaar zijn. In sa-
menwerking met het kunststoffeninstituut
TNO heeft de afdeling biologieTeen werk-
groep gevormd die dit probleerttlmoet aan-

NOORDHOLLANDS PHILHARMÖWSCH ORKEST

SEIZOEN 1971-1972 - Concertgebouw - Haarlem. 8.15 uur

SERIE A 6 idinsdagavondconcerien - .
ë.okt, 2 npv., 7 dec., 4 jan.,1 febr., 7maart -• ^

Dirigenten Eouaro* Fllpse. HeïnJorHans, Jerzy Kaf Ictrfcz, - >
ffansVorik,Ofakarrrfilfk - ~

Solisten Annette de la BUE - sopraan; Ingrid HAEBLER, "
Moura LYMPANY, Hans RICHTER-HAASER - piano;
Herman KREBBERS, Uto UGHI - viool ,
Hef Brabants Orkest ' H '

Abonnement 6 concerten p.p. ( 32,50 (alles Inbegrepen)

scheepsrompen hebben nederlandse reders pakken. Op dit terrein zal nog een onder-
zoek moeten worden gedaan. !,

MORGEN KUN JE
NOG MEE DOEN
AAN DE SPEELGOEDAKTIE
Morgen, zaterdag 18 september, bestaat
voor de zandvoortse schooljeugd nog de ge-
legenheid mee te doen aan de door de Ju-
lianaschool georganiseerde speelgoedaktie
t.b.v. de gehandicapte kinderen. Vanaf 9 uur

aan een drietal onderwerpen, waarvoor tot kunnen de leerlingen die een stukje speel-

vorig jaar een schade geleden van ca. 20
miljoen gulden.
Een en ander werd gezegd op een kongres
van het centraal laboratorium TNO in het
kongrescentrum De Blije Wereld in Lunte-
ren, waaraan ongeveer 200 deelnemers uit
industrie en universitaire instituten deelne-
men.
Er zal bijzondere aandacht worden besteed

SERIE B

Dirigenten
<,•

i}t' . :
Solisten

Sommige mensen willen een grote letter
voor een kleine boodschap

nu toe, wetenschappelijk gezien, weinig be-
langstelling was of die nog in een ontwik-
kelingsstadium verkeerde. Dit zijn het be-
derf van natuurprodukten na de oogst, maar
voor de verdere verwerking tot eindproduk-
ten, de biologische afbraak van nieuw ont-

- i wikkelde verftypen, en de aantasting van
••̂  ~ ^kunstvoorwerpen "(museumstukken, wand-

.schilderingen, opgegraven oudheden, maar
óók *Florence na cïe watersnood van 1966
en-Venetië). ','
1?en belangrijk probleem is de bescherming
van verven tegen schimmels en bakteriën.
Vroegere waren de olieverven niet zo aan-

goed willen afstaan dat bruikbaar is en nog-
in goede staat verkeerd dit bij het gebouw
'De Witte Zwaan', Dorpsplein 2, afgeven.
Welkom zijn ballen, spelletjes, poppen, me-
chanisch speelgoed, miniatuur auto's en
noem maar op. Misschien kunnen de ouders
van de kinderen die iets willen geven een
handje helpen bij het uitzoeken en bezor-

§en bij 'De Wjlte Zwaan',
oals gezegd morgen kan het nog. Daarna

wordt het overgebracht naar Driebergen
waar een groot landelijk feest voor gehan-
dicaute kinderen wordt gegeven. Tijdens dit
feest zal het door de zandvoortse school-
jeugd bijeengebrachte speelgoed onder de
kinderen worden verdeeld. Doe mee en
maak er een reuze verrassing van voor de
jongens en meisjes in Driebergen.

6 .vrijdagavondconcerten - Populaire Landenserle
15 okt, 12 nov., 10 dec., 14 jan., 4 febr.,17 maart
Hans Vonk, Renafo Sabbfonf, Jerzy Kaf/ewicz, ,
Yvcs Prin, André Ri'eu, Beneafcf Silberman ,_,.
Sylvie MERCIER -piano; Mon'tserrat APARICI, ^U
Redento COMACCHIO, Ursula FARR • vocaal; -$S-'
Tibor de MACHULA - violoncello;
Silvia MARCOVICI - viool; «Übert de (KLERK - orgel
Limburgs Symfonie Orkest

Abonnement 6 concerten p.p. 122,50 (allej Inbegrepen)

SERIE C 6 vrijdagavondconcerten
s* 22 okt, 19 nov., 17 dec., 21 jan., 18 febr., 24 maart

Dirigenten Libor Peïck, Efyakum Shapbra, Jerzy Kaflewfar,
Hans Vonk, Paul ffupperis

Solisten Salvatore ACCARDO, Theo OLOF- viool; '̂
Duo KONTARSKY, Daniël WAYENBERG - piano; fr
Nobuko IMAI - altviool; Heinz MOLLIGER • hobo; U
Ursula HOLLIGER. harp f
Omroeporkest

Abonnement 6 concerten p.p. {17,50 (allei Inbegrepen)

Sirle A + S.rl. G . 12 conewtn 145.. (al) rWuril. IW-
Siria A 4 Sirte C . 12 connrUn I«V. («JJ nAicUi l W..
S.ri. B + S«ri. C - U CMKirtan 130,- (U) ndwu« H0r

Puw-Pirtoul
S.rf. A, B m C . 18 cmMrtffi 157,50 (O) rWucB. (IV
AfeoimimMbviHcoof) WJ M Conctrtgtbouw, lm» fetfjirntrwt 13 HiwUm, W. 3209 M

fif« proiMcfatf mcf BrocrwnmogMcmnt rtriirffgtaar H taf CMctrfatbwflr t« 4*
ren M N.f.O, £mj» »tjï-iMlr«rt Unl Hnrim, I.Ww. MttM-MWI»
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Namens alle Zandvoorters,
die achter U blijven staan
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van de ham
aardbeien,
kersen of
abrikozen

1/2 liter

^9

t/m zaterdag

^:& îT«;4;̂ y- \•* .«•«•

-

am

:ffi£^& Mv /̂:̂ ::;;y j>;CHFritessaus H
.:?t^^X*'~0;^: f'>r,

.. •• '•v'' >^ ^-' i' f ^ ••'' ..'' ^ \ ^ ''f ,'••*•: '' ,s A .. '

,' ;"V>|plastic;eóïmertje76t)gram,

OhAmandelspeculaas
•. s "" y.'' •. •* ^ '' C ' "~ '* '

, \-' -';,' \;- ^ ; / 'r- - - s pak 40Q grarrï '4

Prodent Tandpasta
. •*•'•^v-.-;?^/x
V,<^MJ%

3'"~ :' ' ' - " ''advies- 93& -975-
;tubes ̂ ' prijs JCT» ;~-4 AP* ' - ij AH

WM'

Ham-
lappen

500 g 5?*

t/m zaterdag

Varkens
schnitzel
van de ham

100 gram

Achter-
ham
100gram

Uit onze afdeling delicatessen

> RAUWE•% RAUWEBoeren-
ham tó
100 gram u*

^Limonadesiroop^
Frambozen/bessen,-' '*

1 Reine Cteude.of Cassis

SOLID PACK;:

blik'108-gram _

Uit de afd. gebak - t/m zaterdag

Mokhapunten
stuks

t/m zaterdag

'Lavallee'
kwaliteitsklasse I

KILO

Gox's Orange
fijne handappel - kwaliteitsklasse I KILO

Bleekselderij
kwaliteitsklasse i kilo

Verse, voorgebakken

Patates Frites «281.

albèrt heijn

Krentenbrood
met spijs
± 700 gram

•Hk /• «extra kwaliteit ~•Eookworst
, vacuüm
verpakt,1

Paarderookvlees
,, vacuüm verpakt ' V^ff'Éf^

'''' , ƒ;-1 obfegrajrn;jBH(s "'"W, - '<SP,

Ctl Leverworst
1 -,' -V "-": '̂ ".r

- per stuk 250 g X? '

voor een fris leefklimaat

aEBüDGDDDODDDIIlüüUÜUU
JGGGDDDODDDIIMMIIU
JlJUUÜDDLinJIllOUDuUD
HDUULIUUUIJUUUUU1JUUUUW

Waterverdamper
Van slagvast kunststof, ̂
met ophangbeugels -
geschikt voor alle
radiatoren. Tempera-
tuurbestendig tot
±95° C.

bijbehorend '' "

Opzuigkarton 1.-
albèrt heijn

Koffieiilterzakjes
Nr2

doos
a 80
stuks

"^fj;*^\
Lageprijzeneiland Albèrt Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen. -,

•• ^B ̂ ^^WI^^^BHI^a'

Prijzen gelden van donderdag 16 t/m woensdag 22 september. N;' 'u- ̂ ï*,- -•:•,
' ' ' ' " ;^^^^^-^/yïf/V^^V"NVi>

I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerllngh Onnesstraat
Zandvoort - Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk.
- . Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DLE DESSO TAPIJT SPECIALIST
Heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL TeIef.-3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM
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RADIO PEETERS n.v./grammofoonplaten, portable radio's en tv.'s
haltestraat 56 — zand voort — telefoon 3618
RADIO PEETERS n.v./hi-fi apperatuur, televisie, radio's, recorders,
pick-ups, cass. recorders, onderdelen, groot en klein huish. apperatuur
Passage 11 — zandvoort — telefoon 5458

TZB KLOPTE BSM
TZB speelde zondag zijn tweede kompetitie-
wedstrijd tegen het bennebroekse BSM.
De BSM-ers zaten aanvankelijk iets feller
op de bal dan TZB,. dat poogde met goed
opgebouwde aanvallen tot resultatat te ko-
men. De resultaten kwamen echter aan de
andere kant, toen Elsgeest reeds na vijf
minuten Otto Paap passeerde (O—1).
TZB leek aangeslagen want na 10 minuten
werd een strafschop veroorzaakt waaruit
N. Pover scoorde (O—2). De Boys waren
nu wakker geworden en aanval op aanval
overspoelde de BSM veste. Ton Schniede-
wind had vlak voor rust sukses met een
fraai schot (1—2).
Na de rust moest BSM zich beperken tot
verdedigen, wat hun reeds na 2 minuten fa-
taal werd, toen weer Ton Schniedewind een
voorzet van IJsbrand Lammers inschoot
(2—2). Enkele goede kansen werden hier-
na nog gemist. Maar 5 minuten voor het
einde was het rechtsachter Siem Sebregts
die de bal voor het BSM-doel plaatste en
toen invaller doelman Van Holten de bal
liet glippen scoorde IJsbrand Lammers,
3—2.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 18 september:
B-junioren:

83 TZB 1—Terrasvogels 1 15.15 u.
141 TZB 2-Terrasvogels 2 15.15 u.

C-junioren:
235 TZB 2—Geel Wit 4 14 u.
A-pupillen:
250 NAS 1-TZB 1 11 u.
B-pupillen:
310 Spaarndam A—TZB A 11 u.

Programma zondag 19 september:
38 DSS 5-TZB 2
57 DSS 6-TZB 3-
70 VI. Vogels 3-TZB 4
97 Zandv.m. 10—TZB 5

151 TZB 7—Spaarnevogels 8
155 TZB 8-Schoten 12
A-junioren:
174 TZB 1—BSM 1
218 TZB 2-DSS 4

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 18 september

19 VVSV—Zandv.m. 2
53 Zandv.m. 3—Energie 5

B-junioren:
71 TYBB 1—Zandv.m. 1
88 Zandv.m. 2—TYBB 2

142 Zandv.m. 4—Kenn.land 4
C-junioren:
152 TYBB 1—Zandv.m.' 1
199 Zandv.m. 5—Schalkwijk 1
184 Terrasv. 2—Zandv.m. 4
237 Zandv.m. 6—Halfweg 3
A-pupillen:
243 Zandv.m. 1-EDO 1
258 EDO 2-Zandv.m. 2
272 Zandv.m. 3-HBC 3

4—Schoten 4
5-TYBB 7

281 Zandv.m.
293 Zandv.m.
B-pupillen:
3t5 Zandv.m.
325 Zandv.m.

b-EDO b
c-EDO c

Programma zondag 19 september:
Zandv.m.—Elinkwijk
Zandv.m. 2—Volendam 4
ZSGO 2—Zandv.m. 3

21 BI.'daal 3—Zandv.m. 4
26 DEM 5-Zandv.m. 5
35 VVH 2-Zandv.m. 6
66 Waterloo 4—Zandv.m. 8
77 Zandv.m. 9-DEM 8
97 Zandv.m. 10-TZB 5

A-junioren:
227 Zandv.m. 1—DCO l
182 Zandv.m. 2-EDO 2
186 Zandv.m. 3—DCO 2
205 EDO 4—Zandv.m. 4

12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12u.

14.30 u.
14.30 u.

14.30 u.
15.30 u.

15.15 u.
14 u.

15.15 u.

15.15 u.
14 u.

15.15 u.
15 u.

10.30 u.
11 u.

11.30 u.
11.30 u.

11 u.

10 u.
10 u.

14.30 u.
10 u.
11 u.

9.45 u.
12 u.
12u.

9.45 u.
12 u.
12 u.

12 u.
9.45 u.
9.45 u.

afg.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 19 september:
Dames senioren:
GCHC l—Zandvoort l 13 u.
Rijswijk l—Zandvoort II 13 u.
Rijswijk II-Zandvoort III 13 u.
Heren senioren:
GCHC II-Zandvoort l 13 u.
GCHC III-Zandvoort II 13 u.
Zandvoort III-HBS III 12 u.
Zandvoort V—HBS VI 14 u.

SPORTSCHOOL
TI7TH/TW1M
A. J. v.d. Moolenstraat 47 - Tel. 5829 - Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met of zonder volleybal
BADMINTON • JUDO - JIU JITSL)
JEUGDJUDO: v. a. 6 jaar voor meisjes en jongens
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS • JEUGDCLUBS -
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend

1e
A.s. maandag 20 september zijn wij er weer !
met onze uitgebreide broodassortimenten en
klas banketbakkerij.
Als reklame starten we deze week met onze heer-
lijke speculaas voor ƒ1,25 per 250 gram.

. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

POTGIETERSTRAAT 24 - TELEFOON 2865

't Goud- en Ziiverwinksltje
FA. VAN RAVENSïEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5

(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

14 kar. gouden armband met 9 ovale granaten, elk
afzonderlijk in gegraveerde gouden kasten gezet 350,—
Bijpass, collier met in totaal 22 ovale granaten 765,—
14 kar. gouden kantcollier, zeer goedkoop! 125,—
Naslag gouden vijfjes 14,95; nasi. gouden tientjes 29,50
14 kar. massief gouden herenhorlogeband,
wordt gratis aangezet! 250,—
14 kar. massief gouden dameshorlogebandjes, v.a. 85,—
14 kar. platte gegraveerde gouden slavenband 125,—
14 kar. gouden slagring met 3 briljanten naast
elkaar gezet 169,50
2 grote zware zilveren kandelaars,
(zuilen-motief), per paar 850,—
Zeer mooi gemaakte zilveren broodmand,
(klassiek model) 325,—
Grote sortering 14 kar. gouden heren-zegelringen, o.a.:
massieve zware ring met zwarte steen 140,—
14 kar. gouden fantasie-armb. met platte schakels 85,—
12 zeer mooi gemaakte zilveren apostellepeltjes,
Hollands makelij 95,—
12 gegraveerde zilveren theelepels 127,50
Orig. snt. zilveren tabaksdoos, prima investering! 375,—

Voor de antiekverzamelaars:
18e eeuwse zilveren gegraveerde ovale tabaksdoos,
(Schoonhoven)
(8e eeuwse kleine zilveren snuifdoosje (A'dam, Roco)
Vroeg 18e eeuws Engelse zilveren horloge, met zilveren
wijzerplaat (maker: Alderton London).

Zandvoortse handels ver.
Het bestuur van de Zandvoortse Handels Vereni-
ging vestigt er de aandacht op dat met ingang
van 15 september de winkels om 6 uur gesloten
moeten zijn, terwijl ook de verplichte halvedag-
sluiting weer van kracht is. Tot 1 oktober mogen
de winkels op zondag geopend zijn van 9 tot 20
uur.

bar De 'Bierwinckel'
RAADHUISPLEIN ZANDVOORT

Geopend: VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG

Ontdek 'm f

bar 'Be Bierwinckel'
RAADHUISPLEIN ZANDVOORT

Geopend: VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG

"m /

Ik zoek een vriendelijke, betrouwbare

hulp in de huishouding
5 ochtenden per week van 8.15 uur tot 12.15 uur
(evt. soms ook 's middags), ƒ 5,— per uur.
Refereren gaarne vrijdag of zaterdag na 13.00 uur,
Haarlemmerstraat 4. Telefoon 5690.

N.V. Cereisto
v r a a g t :

voor schoonmaakwerkzaamheden in de avonduren
te Zandvoort.
Werktijden van 18.00-20.30 uur.

Inlichtingen dagelijks aan ons kantoor Nassau-
laan 30, te Haarlem. Tel. 023-311855, vragen
naar de heer Van Dijk.

Wegens vakantie gesloten
v.a. zaterdag 18 sept. t/m maandag 6 okt. a.s.

Vishandel
Kerkman & Loos
HALTESTRAAT 16 - TELEFOON 2473

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Tandarts H. L. Hilarides
wegens ziekte tot nader
aankondiging geen praktijk.

WONINGRUIL
Aangeb.: ben. huis. met een
huisk., keuken, douchecel,
annex toilet, en 3 slaapk.;
gevr.: groter huis in Zandv.
Br. ond. nr. 6802 bureau
Zandv. Crt.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraal 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT. Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

HOOFPPIJNPOEPER.5

HELDEN
l

Jonge huisvrouw wil graag
overdag op uw baby of kleu-
ter passen teg. vergoeding.
Br. ond. nr. 6801 bureau
Zandv. Crt.

Gevr.: werkster, paar ocht.
p.w. Leeuwerikenstr. 14/1,
telefoon 5099.

WONINGRUIL
Aangeb. ben. huis aan de
dr. C. A. Gerkestraat; gevr.:
kleiner huis omg. Oranje-
straat/Hogeweg. Br. ond.
nr. 6803 bur. Zandv. Crt.

Student b.z.a. als oppas.
Telefoon 2236.

Te koop: ged. demontabele
opslagruimte, ook gesch.
ais zomerhuis. Tel. 3612.

Te koop: moderne salon-
meubel, radio, pick-up ste-
reo (Blauwpunkt), ƒ300,-.
Inl. telefoon 4500.

Fa. KERKMAN oliehandel
van 17 september tot 26 september

Tel. bestelling 5487

Te koop: Simca 1500, dec.
'64. Vraagprijs f 550,-.
Brugstraat 22.

Bijzonder lief katertje, plm.
4 mnd., zoekt goed tehuis.
Telefoon 5862.

Te koop: VW kever, f 650,
Grote Krocht 21, Zandv.
telefoon 2574.

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

me dat kunt V ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT
.dé. rriaaitijcl ïrï een koekje
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van de ham
aardbeien,
kersen of
abrikozen
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Ham-
lappen

500 g

t/m zaterdag

Varkens
schnitzel
van de ham 491'
100 gram K

Achter-
ham ^
100gram|r

Uit onze afdeling delicatessen
.RAUVVE•RbRAUWtBoeren-

ham
100 gram

'*ïé^'m'f" -v<t *&*>'*m* '?é< " .-v-Ö^NCn Limonadesiroop
- Reine-Claude qf Cassis'! > «,

' "Ivi
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Uit de af d. gebak - t/m zaterdag

Mokkapunten
v> M -178
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J voor een fris leefklimaat -,„ \_ "-

t/m zaterdag

'Lavallee'
kwaliteitsklasse I

KILO

Gox'sOrange
fijne handappel - kwaliteitsklasse I KILO

Bleekselderij
kwaliteitsklasse i

Verse, voorgebakken

Patates Frites
kilo 1T

128
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Krentenbrood
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Waterverdamper
Van slagvast kunststof,
met ophangbeugels -
geschikt voor alle
radiatoren. Tempera-
tuurbestendig tot
±95 "C. ^

bijbehorend ' " ;"
Opzuigkarton

albertheijn

Kofüefilterzakjes
Nr2

doos
a 80
stuks

S

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
.in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen. -naar•• ••̂ •̂fc^BFBBilH^a'

S
Prijzen gelden van donderdag 16 t/m woensdag 22 september. '̂ >fe-\>c^

- . _» .V'tti'.i • >. •'3.,'.;A *""«J. *.'«,'iai.JiA' " ' • • ' • • l' • Z ___ . .

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming-
Ampèrestraat 2/noek Camerllngh Onnesstraat
Zandvoort - Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk.
- . Gedipl. install. • Erk, A.C.I. lid

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST

Êeeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.

Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef.-3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM
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RADIO PEETERS n.v./grammofoonplaten, portable radio's en t.v.'s
haltestraat 56 — zandvoort — telefoon 3618
RADIO PEETERS n.v./hi-fi apperatuur, televisie, radio's, recorders,
pick-ups, cass. recorders, onderdelen, groot en klein huish. apperatuur
Passage 11 — zandvoort — telefoon 5458

TZB KLOPTE BSM
TZB speelde zondag zijn tweede kompetitie-
wedstrijd tegen het bennebroekse BSM.
De BSM-ers zaten aanvankelijk iets feller
op de bal dan TZB,. dat poogde met goed
opgebouwde aanvallen tot resultatat te ko-
men. De resultaten kwamen echter aan de
andere kant, toen Elsgeest reeds na vijf
minuten Otto Paap passeerde (O—1).
TZB leek aangeslagen want na 10 minuten
werd een strafschop veroorzaakt waaruit
N. Pover scoorde (O—2). De Boys waren
nu wakker geworden en aanval op aanval
overspoelde de BSM veste. Ton Schniede-
wind had vlak voor rust sukses met een
fraai schot (1—2).
Na de rust moest BSM zich beperken tot
verdedigen, wat hun reeds na 2 minuten fa-
taal werd, toen weer Ton Schniedewind een
voorzet van IJsbrand Lammers inschoot
(2—2). Enkele goede kansen werden hier-
na nog gemist. Maar 5 minuten voor het
einde was het rechtsachter Siem Sebregts
die de bal voor het BSM-doel plaatste en
toen invaller doelman Van Holten de bal
liet glippen scoorde IJsbrand Lammers,
3—2.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 18 september:
B-junioren:

83 TZB 1—Terrasvogels 1 15.15 u.
141 TZB 2—Terrasvogels 2 15.15 u.

C-junioren:
235 TZB 2-Geel Wit 4 14 u.
A-pupillen:
250 NAS 1-TZB 1 11 u.
B-pupillen:
310 Spaarndam A-TZB A 11 u.

Programma zondag 19 september:
38 DSS 5-TZB 2
57 DSS 6-TZB 3'
70 VI. Vogels 3-TZB 4
97 Zandv.m. 10-TZB 5

151 TZB 7—Spaarnevogels 8
155 TZB 8-Schoten 12
A-junioren:
174 TZB 1—BSM 1
218 TZB 2-DSS 4

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuvven'
Programma zaterdag 18 september

19 VVSV—Zandv.m. 2
53 Zandv.m. 3—Energie 5

B-junioren:
71 TYBB 1—Zandv.m. 1
88 Zandv.m. 2-TYBB 2

142 Zandv.m. 4—Kenn.Iand 4
C-junioren:
152 TYBB 1-Zandv.m.' 1
199 Zandv.m. 5—Schalkwijk 1
184 Terrasv. 2—Zandv.m. 4
237 Zandv.m. 6—Halfweg 3
A-pupillen:
243 Zandv.m. 1—EDO 1
258 EDO 2-Zandv.m. 2
272 Zandv.m. 3-HBC 3

4—Schoten 4
5-TYBB 7

281 Zandv.m.
293 Zandv.m.
B-pupillen:
315 Zandv.m.
325 Zandv.m.

b-EDO
c-EDO

Programma zondag 19 september:
Zandv.m.—Elinkwijk
Zandv.m. 2—Volendam 4
ZSGO 2—Zandv.m. 3

21 Bl.'daal 3—Zandv.m. 4
26 DEM 5-Zandv.m. 5
35 VVH 2-Zandv.m. 6
66 Waterloo 4—Zandv.m. 8
77 Zandv.m. 9-DEM 8
97 Zandv.m. 10-TZB 5

A-junioren:
227 Zandv.m. 1-DCO 1
182 Zandv.m. 2-EDO 2
186 Zandv.m. 3—DCO 2
205 EDO 4-Zandv.m. 4

12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.

14.30 u.
14.30 u.

14.30 U.
15.30 u.

15.15 U.
14 U.

15.15 U.

15.15 U.
14 u.

15.15 u.
15 u.

10.30 u.
11 u.

11.30 u.
11.30 U.

11 u.

10 u.
10 u.

14.30 u.
10 u.
11 u.

9.45 u.
12 u.
12 u.

9.45 u.
12 u.
12 u.

12 u.
9.45 u.
9.45 u.

afg.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 19 september:
Dames senioren:
GCHC I—Zandvoort l 13 u.
Rijswijk l—Zandvoort If 13 u.
Rijswijk II—Zandvoort III 13 u.
Heren senioren:
GCHC II-Zandvoort l 13 u.
GCHC III-Zandvoort II 13 u.
Zandvoort III-HBS III 12 u.
Zandvoort V-HBS VI 14 u.

SPORTSCHOOL

WIM BUG HE L
A. J. v.d. Moolenstraat 47 - Tel. 5829 - Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met of zonder volleybal
BADMINTON • JUDO - JIU JITSU
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jongens
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS - JEUGDCLUBS -
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend

A.s. maandag 20 september zijn wij er weer!
met onze uitgebreide broodassortimenten en Ie
klas banketbakkerij.
Als reklame starten we deze week met onze heer-
lijke speculaas voor ƒ 1,25 per 250 gram.

. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

E. PA&P
POTGIETERSTRAAT 24 - TELEFOON 2865

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

14 kar. gouden armband met 9 ovale granaten, elk
afzonderlijk in gegraveerde gouden kasten gezet 350,—
Bijpass, collier met in totaal 22 ovale granaten 765,—
14 kar. gouden kantcollier, zeer goedkoop! 125,—
Naslag gouden vijfjes 14,95; nasi. gouden tientjes 29,50
14 kar. massief gouden herenhorlogeband,
wordt gratis aangezet! 250,—
14 kar. massief gouden dameshorlogebandjes, v.a. 85,—
14 kar. platte gegraveerde gouden slavenband 125,—
14 kar. gouden slagring met 3 briljanten naast
elkaar gezet 169,50
2 grote zware zilveren kandelaars,
(zuilen-motief), per paar 850,—
Zeer mooi gemaakte zilveren broodmand,
(klassiek model) 325,—
Grote sortering 14 kar. gouden heren-zegelringen, o.a.:
massieve zware ring met zwarte steen 140,—
14 kar. gouden fantasie-armb. met platte schakels 85,—
12 zeer mooi gemaakte zilveren apostellepeltjes,
Hollands makelij 95,—
12 gegraveerde zilveren theelepels 127,50
Orig. ant. zilveren tabaksdoos, prima investering! 375,—

Voor de antiekverzamelaars:
18e eeuwse zilveren gegraveerde ovale tabaksdoos,
(Schoonhoven)
18e eeuwse kleine zilveren snuifdoosje (A'dam, Roco)
Vroeg 18e eeuws Engelse zilveren horioge, met zilveren
wijzerplaat (maker: Alderton London).

Zandvoortse handels ver.
Het bestuur van de Zandvoortse Handels Vereni-
ging vestigt er de aandacht op dat met ingang
van 15 september de winkels om 6 uur gesloten
moeten zijn, terwijl ook de verplichte halvedag-
sluiting weer van kracht is. Tot 1 oktober mogen
de winkels op zondag geopend zijn van 9 tot 20
uur.

bar De 'BierwinckeF
RAADHUISPLEIN ZANDVOORT

Geopend: VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG

Ontdek 'm t

bar 'De Bier wi nek el'
RAADHUISPLEIN ZANDVOORT

Geopend: VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG

'm ƒ

Ik zoek een vriendelijke, betrouwbare

hulp in de huishouding
5 ochtenden per week van 8.15 uur tot 12,15 uur
(evt. soms ook 's middags), / 5,— per uur.
Refereren gaarne vrijdag of zaterdag na 13.00 uur,
Haarlemmerstraat 4. Telefoon 5690.

N.V. Cemsio
v r a a g t :

VUL. en MAHL PERSONEEL
voor schoonmaakwerkzaamheden in de avonduren
te Zandvoort.
Werktijden van 18.00-20.30 uur.

Inlichtingen dagelijks aan ons kantoor Nassau-
laan 30, te Haarlem. Tel. 023-311855, vragen
naar de heer Van Dijk.

Wegens vakantie gesloten
v.a. zaterdag 18 sept. t/m maandag 6 okt. a.s.

Vishandel
Kerkman & Loos
HALTESTRAAT 16 - TELEFOON 2473

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Tandarts H. L. Hilarldes
wegens ziekte tot nader
aankondiging geen praktijk.

WONINGRUIL
Aangeb.: ben. huis. met een
huisk., keuken, douchecel,
annex toilet, en 3 slaapk.;
gevr.: groter huis in Zandv.
Br. ond. nr. 6802 bureau
Z'andv. Crt.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

HOoFPPljNPOEpERj
HELPEN

l

Jonge huisvrouw wil graag
overdag op uw baby of kleu-
ter passen teg. vergoeding.
Br. ond. nr. 6801 bureau
Zandv. Crt.

Gevr.: werkster, paar ocht.
p.w. Leeuwerikenstr. 14/1,
telefoon 5099.

WONINGRUIL
Aangeb. ben. huis aan de
dr. C. A. Gerkestraat; gevr.:
kleiner huis omg. Oranje-
straat/Hogeweg. Br. ond.
nr. 6803 bur. Zandv. Crt.

Student b.z.a. als oppas.
Telefoon 2236.

Te koop: ged. demontabele
opslagruimte, ook gesch.
ais zomerhuis. Tel. 3612.

Te koop: moderne salon-
meubel, radio, pick-up ste-
reo (Blauwpunkt), ƒ300,-.
Inl. telefoon 4500.

Vakantie
Fa. KERKMAN oliehandel
van 17 september tot 26 september

Tel. bestelling 5487

Te koop: Simca 1500, dec.
'64. Vraagprijs ƒ 550,-.
Brugstraat 22.

Bijzonder lief katertje, plm.
4 mnd., zoekt goed tehuis.
Telefoon 5862.

Te koop: VW kever, / 650,
Grote Krocht 21, Zandv.
telefoon 2574.

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

me dat kunt U ook
zeggen, met nw
advertentie in de
Z&NDVOORTS E

COURANT
dé maaltijd in een koekje



, .„ ;.. ,. c .... . . . . . . . . . . . , ... j

f V' '' i' • ' : " , ' • ' ' . •' • ' . . - - . "r >»_" t. •• • • p ' '* i . ' . « ' t * ' * * - « : ZANDVQORTSE COURANT - Pagina 6

T

PROTESTANTS COÖPERATIEVE BEGRAFENÏSVEREWIGING U.A-

Begrafenis - Transport - Crematie - Rouw- en Ontvangkamers

HAARLEM, Witte Heerenstraat 20 - Tel. 023 - 313753 - 310457
Dag en nacht te ontbieden.

BE LANGRIJKE

ongekend
lage prijzen

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote
kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

Industrie-terrein Cruquius bij Heemslede;
telefoon OZ3-28B151/2B8152 (4 liinen)
Spaarneweg 75, postbus 155. Heemstede,

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2202 Informatiebureau Vreemdelingenver.
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale vervyarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

HONDEN
Voor deskundig
Knippen } diverse
Scheren ;• . „
Plukken ) modellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Wiilemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Bredercdestraat, hk. Schaepmanstr.

Makelaar O.s.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Drukkerij Oudt
v/h Gsrtenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

LVERLOVINGSKAARTEN

• Nylonvilt-, hoogpolige en ;haartegels

TAPUTTEGÊL-BOÉTrEKASTRA
KQRTE^IERSTRAAT 1 ^; HAARLEM

::;,:.' Verblejwtad'.-witte" prijzen !.; . 3j

Stichting „NIEUW-UNICUM"
verpleeg- en reactiveringscentrum voor lichamelijk
gehandicapten te Zandvoort, vraagt voor spoedige
indiensttreding:

i

a. assistentes
in de huishouding

42'/2 -urige werkweek. Goede arbeidsvoorwaarden.
Voor weekend-diensten wordt een extra toelage
verstrekt. Gelegenheid tot het gebruik van warme
maaltijden is aanwezig.

b. man voor de
algemene dienst

Deze dienst omvat werkzaamheden in de machi-
nale schoonmaak, afwaskeuken en intern trans-
port.

Schriftelijke en/of mondelinge sollicitaties te
richten aan het Hoofd van de Civiele Dienst;
(mondeling na telefonische afspraak) Zandvoort-
selaan 165, Zandvoort, tel. 02507-5441.

HOTEL•CAFÉ - RESTAURANT

,TETRODE'
(vanouds het Roomhuis)
Bloemendaalseweg 271, Overveen, telefoon 023-
252701.

Van 15 t/m 26 september:

Balkan specialiteiten
onder romantische begeleiding van het trio (Bal-
kan) uit Sophia, o.l.v. Georgi Dimitrow.
Reservering aanbevolen. Maandag 20 september
volgeboekt.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In da Stationsstraat 16 kunt kopen

Europese lemen
mam Een symbool van kwaliteit en schoonheid. Bewonder

deze keuken, die meer waard is dan haar prijs.

salarisrekenin^
, dat ss pas

t Keukeninstallatiebedrijf „Zandvoort",
PARADIJSWEG 11 - ZANDVOORT - TEL. 02507 2361

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x f 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 15 50.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.o.O- 3360).

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steeds'
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden ,
als een soort voorschot op uw salaris. . ''•-

. » '
-*.-*- U bent welkom bij de - - ' -~ -~,

Algemene Bank Nederland
"7 "̂-\ voor een salarisrekening ' ' ~ • ~ -

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 5341

VERKOOP «n SERVICE
Motor tune up - Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA'.
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Fa. SPANJAART
* FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
wlnkelbetlmmerlngen

hebt U eigen ideeën' of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hof straat 1-5,
HAARLEM,
telefoon 023 - 3150 55

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37," Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.
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redaktle en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per Kwartaal;
vanaf 1 juli / 3.50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gerfenbach
bank: ned.middenstands bank
lostbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE C
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

l •-

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

revalidatie centrum geopend
in strandhotel
Donderdagmiddag j.l. opende burgemeester
Nawijn In het _ Strandhotel aan da boulo-
vard Paulus Loot het Dr. Joshua .Bierer
Centrum, een revalidatiecentrum ten behoe-
ve van oud-psychiatrische patiënten. Voor
deze opening bestond grote belangstelling
en onder de genodigden zagen wij velen
die uit hoofde van hun funktie nauw met
de gezondheidszorg zijn verbonden.

De voorzitter van de Dr. Joshua Bierer
Stichting, de haarlemse arts H. C. Moolen-
burgh, die onder hilariteit van de aanwezi-
gen vertelde, dat de letters 'dr.' voor zijn
naam op een abuis .berustten omdat hij
het nooit verder had gebracht dan eerzaam
huisarts, heette de genodigden welkom en
vermeldde dat zowel dr. Joshua Bierer als
de inspekteur van de Volksgezondheid ver-
hinderd waren de opening bij*te wonen.
Burgemeester Nawijn, die vergezeld was
van zijn echtgenote, memoreerde in zijn
toespraak dat men zich in Zandvoort reeds
een eeuw geleden hoe langer hoe meer
ging toeleggen op het verlenen van dien-
sten,'waarbij langzamerhand ook de ge-
zondheid werd betrokken. Tengevolge van
de kpnjunkturele en struktuele veranderin-
gen in de maatschappij die niet nalieten
hun stempel ook op het hotelwezen te druk-
ken stond het Strandhotel reeds geruime
tijd leeg. Bovendien waren de moeilijkhe-
den rond dit hotel dat het alleen als hotel
mocht worden geëksploiteerd, en daarom
vond de burgemeester hét zo verheugend
dat het thans overeenkomstig zijn bestem-
ming in gebruik genomen kon woFden. Min-
der te spreken was de heer Nawijn over
een .met betrekking tot het Strandhotel ge-
publiceerd bericht in het Haarlems Dagblad
dat getuigde van een ernstige onzorgvuldig-
heid. Wanneer de betreffende skribent de
moeite had genomen zich te oriënteren
dan had hij de juiste gang van zaken .te
weten kunnen komen. '
Spreker besloot zijn rede met-de Dr. Joshua
Bierer Stichting'in.onze gemeente hartelijk
welkom te heten, waarbij hij de logé's van
deze -stichting van :harte volledig herstel
van krachten toewenste.
Geneesheer-direkteur dr. _P._H. Esser, die
daarna het woord voerde uitte zijn vreugde
dat het projekt in drie maanden gereali-
seerd kon worden. Spreker bracht dank
aan de staf van de GG en GD in Haar-
lem en aan de heer Caransa die het
Strandhotel aan de stichting heeft willen
verhuren. Uniek noemde dr.- Esser het feit
dat de stichting niet aan een psychiatrisch
ziekenhuis verbonden, doch volkomen zelf-
standig is.

Dr. J. A. Verheul, geneesheer-direkteur van
het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria
in Noordwijkerhout, wenste het bestuur ge-
luk-bij de opening, en sprak de hoop" uit
dat de 'prettige samenwerking bestendigd
zou blijven. .

NOG GEEN KONTRAKTEN
VOOR CIRCUIT IN '72
ALDUS B EN W ..
De kontrakten voor het circuit voor volgend
jaar liggen nog niet vast zoals de direkteur
van Touring Zandvoort, de heer J. B. Th.
Hugenholtz, vorige - week dinsdag tijdens

* een vraaggesprek voor de radio zou heb-
ben beweerd.
Noch door het dagelijks bestuur van de
stichting Touring Zandvoort, noch door de
direkteur van die stichting zijn kontrakten
afgesloten met betrekking tot het gebruik
van de racebaan in '72, delen b en w in
antwoord op vragen van de pvda-raadsle-
den l. M. Aukema en A. J. van der Moo-
len mee. Beide afgevaardigden hadden het
zinloos genoemd het voorstel over de- be-
perking van het circuitgebruik te behande-
len, wanneer de kontrakten voor 72 reeds
waren afgesloten.
Het kollege heeft de tekst van de door de-
ze afgevaardigden gewraakte uitzending op-
gevraagd. Zodra de tekst ontvangen is zul-
len b en w nagaan of het juist is dat de
"direkteur van TZ zich op'denigrerende wij-
ze in het openbaar heeft uitgelaten over
de gemeenteraad-van Zandvoort. Mocht dit
het geval zijn dan' zal het gemeentebestuur
de direkteur hierover in een persoonlijk ge-
sprek onderhouden.
Beide raadsleden hadden b en w gevraagd
de heer Hugenholtz op het matje te roepen.

Namens de staf van het Psychiatrisch Cen-
trum-St. Willibrord in Helloo sprak de ge-
neesheer-direkteur dr. A. J. A. M. Wijffels.
Een hem gedaan verzoek voorzitter van de
Dr. Joshua Bierer Stichting te worden had
hij indertijd niet willen aksepteren omdat
hij van mening was als geneesheer-direk-
teur van een Psychiatrisch Ziekenhuis geen
binding met een stichting als de onderha-
vige te kunnen aangaan. Dr. Wyffels juich-
te het tot stand komen van 't Dr. Joshua
Bierer Centrum van harte toe en was er
van overtuigd dat wanneer er voldoende
van deze gezinsvervangende tehuizen zou-
den zijn 1500 patiënten ontslagen zouden
kunnen worden. _
Tot slot dankte dokter Moplenburgh na-
mens het bestuur de aanwezigen voor hun
belangstelling, waarbij hij nogmaals hulde
bracht aan dr. Esser, aan wiens voortva-
rendheid het te danken was dat het pro-
jekt in zo'n korte tijd kon worden gereali-
seerd. Hierna werd gelegenheid geboden
het reeds in gebruik zijnde centrum te be-,
zichtigen. '~ Kr.M.

BOVENVERDIEPING
KONSULTATIEBUREAU
UITGEBRAND
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft
een felle uitslaande, brand gewoed in het
gemeentelijk konsültatiebureau aan de
Poststraat. De schade" wordt geraamd op
35.000 gulden.
De bovenverdieping van het gebouw brand-
de geheel uit, terwijl de benedenvertrekken
grote waterschade opliepen. De brandweer,
omstreeks kwart voor 'drie in de nacht ge-
alarmeerd, had een uur later het vuur met
zeven stralen bedwongen. De oorzaak is
vermoedelijk het vlam-vatten van een bo-
ven een brandende gaskachel hangend gor-
dijn.

MARS GAAT LIONS
SPONSOREN ;.,
De zandvoortse baskétballclub The Lions
zal in het vervolg* luisteren naar de
naam Mars Energie Stars. Het bestuur van
de basketballers heeft de chocoladefabriek
Mars bereid gevonden Lions voorlopig drie
jaar lang financieel te steunen. De leeuwen,
die hiervoor hun naam moeten wijzigen in
Mars Energie Stars, zijn hierdoor in staat
twee amerikaanse beroepsbasketballers aan
te trekken. Mars gaat naast Lions nationaal
volleybalkampioen Eminent/Blokkeer even-
eens sponsoren. Evenals The Lions krijgt
Eminent/Blokkeer de naam Mars Energie
Stars.

nederlaag van zandvoortmeeuwen
tegen elinkwijk

hier staat uw brief
Hedenavond zal de raad der gemeente
Zandvoort de volgende belangrijke beslis-
singen moeten gaan nemen:
a. een uitgaaf van ƒ 32.240,— voor een ad-

vies over de alternatieve bestemmings-
mogelijkheden van het circuitterrein;

b. een verminderde opbrengst van de ver-
makelijkheidsbelasting van ƒ 32.704,—
en

c. een hogere uitkering van ƒ 88.500,— in
" het nadelig exploitatietekort van de

Stichting Touring Zandvoort.
Het verminderde gebruik van de racebaan
zal de gemeente (lees inwoners) minstens
ƒ 121.204,— (b"+c) gaan kosten.
Invoering van een woonforensenbelasting en
verhoging van reinigingsrechten of rioolaf-
voerrechten zullen dit nadeel 'teniet' moeten
doen. s.- ~- -~ • ~• j~ j-"
Ook de verhoogde ha-vergoeding, ad
ƒ 47.000,— zal onze neuzen voorbij gaan.
Dit bedrag zou een mooi begin zijn om te
reserveren voor b.v. een overdekt zwembad.
Een suggestie waar dit zou kunnen worden
gebouwd? Achter de christelijke en dus ook
achter de openbare mavo-school. Nieuw-
Noord zal t.z.t. toch ook een rechtstreekse
verbinding krijgen met de Zandvoortselaan?
Weet u nog lezer, dat bij de behandeling
van de begroting 1970 de plaatselijke be-
lastingen met ruim ƒ 100.000,— moesten
worden verhoogd? Het vorige college van
b. & w. zou er haast onder vallen.
Wat blijkt echter: de raming van de op-
brengst van "de vermakelijkheidsbelasting
had over 1970 inplaats van op ƒ200.000,-
op ruim ƒ 295.000,— gesteld kunnen wor-
den. - , , .
Op een in 1970 in het Gemeenschapshuis
gehouden openbare vergadering van o.a. de
politieke par-tijen die de < wethouders zouden
gaan leveren, heb ik aan de heer Kerkman
(weth. van financiën) de vraag gesteld of
dat deel van de opbrengst van deze belas-
ting, dat eventueel boven de raming zou
uitkomen, niet gereserveerd zou kunnen
worden vóór de bouw van een overdekt
zwembad. Betrokkene vond dit destijds een
heel goede suggestie. Dit is immers ook ge-
daan in Lisse, waar de bewoners zomers
ook veel hinder ondervinden van het ver-
keer dat een bezoek brengt aan de Keuken-
hof. Nu gaat dezelfde, binnenkort vertrek-
kende, wethouder het tegenovergestelde
voorstellen!
Een verminderde circuitexploitatie (vallen
er soms ook nog ontslagen?) zal zeker een
teruggang" in het bezoek aan Zandvoort
brengen, terwijl de neringdoenden zich kun-
nen afvragen of dit óók niet het effekt zal
zijn van de (verblijfs)prijsverhogende woon-
forensenbelasting.
Het is dan ook uiterst verwonderlijk dat,
b. & w. reeds thans voorstellen de circuit-
exploitatiedagen te verminderen. Welke za-
kenman, die van plan is zijn bedrijf te ver-
kopen, begint met bepaalde rendabele tak-
ken van dat bedrijf te sluiten?
En dan te weten dat het beleid van b. &
w. er op gericht is de zandvoortse midden-
stand 'twaalf-maanden-zomer' te bezorgen.
Ik vind, als iemand die zeer dicht bn de
racebaan woont, het uit een oogpunt van
verdraagzaamheid nodig om de geringe
hinder' die daarvan wordt ondervonden te
accepteren, omdat het.circuit voorziet in
een bepaalde vorm van rekreatie.
Het gemeentebestuur zou de bevolking in
Zandvoort-Noord eens moeten vragen of

ONGELUKKIGE VAL
AAN HET STRAND
Zondagmiddag kwam een 20-jarig meisje tij-
dens een strandwandeling zo ongelukkig
ten val dat zij haar linkerdijbeen brak.
Met een ambulance werd zij naar een haar-
lems ziekenhuis overgebracht.

VERNIEUWING
GASBUIZENNET
Vorige week is een begin gemaakt met de
vernieuwing van het gasbuizennet in Zand-
voort. Voor de straten waar de werkzaam-
heden plaatsvinden geldt een parkeerver-
bod. Deze verkeersmaatregel wordt door
middel van borden aangegeven.

men werkelijk zoveel hinder ondervindt en
niet over het hoofd'van alle inwoners en
'race-recreanten' heen verstrekkende beslis-
singen gaan nemen. ,
B. & w. doen er misschien beter aan zich
in te zetten om Zandvoort (met Nieuw-
Noord) beter bereikbaar te maken. Of wil
men andere alternatieven zoeken, welke ge-
ringe kans van slagen hebben als de bezoe-
kers uren in files moeten 'staan?
We kunnen de leden van de raad slechts
veel wijsheid toewensen, waarbij de geluk-
kige omstandigheid zich voordoet dat er
zich onder'hen o.a. een drs. in de econo-
mie bevindt.

Naschrift redaktle:
Inzender, de heer A. van Marie, heeft zijn

'stuk op onsrverzoek .-Ingekort."Schrijver, die
beducht l» voor de'tol die de Inwoners van
Zandvoort moeten betalen voor het beper-
ken of wegvallen van de circuiteksploitatie,
laat zich in het geheel niet uit over de fl-
nanclële konsekwenties van een voortbe-
staan van de racebaan. Op dit moment wor-
den «r geen kapitalen In het circuit geïnves-
teerd, maar als de baan zou worden ge-
handhaafd valt daaraan niet te ontkomen.
Er zal dan geld, veel geld nodig zijn om
aan de eisen te voldoen en dat moet dan
'uit de lengte of de breedte komen', zoals
een bekend gezegd* luidt. Meestal uit de
lengte en de breedte van overdekte zwem-
baden en andere nuttige en prettige voor-
zleningen.
Het pleidooi van de briefschrijver voor een
tolerante houding t.a.v. de geluidshinder —
een van de ergste kwalen van onze grootse
tijd — Is nauwelijks serieus te nemen -of
misschien toch wel. Iets dergelijks wordt de
mensen die dicht bij -Schiphol wonen —
dicht In de zin van de aktiradlus van het
lawaai — ook voorgehouden. Wees Inschlk-
kelijk en toon begrip voor de welvaart die
de luchthaven brengt, welvaart waarvan u
tenslotte ook profiteert. Sommige mensen
zijn zo geteisterd door het lawaai van da-
lende en startende vliegtuigen, dat ze deze
verkondiging niet meer kunnen horen. Zij
zijn stokdoof geworden.
Om alle misverstand te vermijden: het la-
waal van vliegtuigen Is vele malen erger
dan het geronk van raceauto's.

NEDERLAND
MATIG IN
ALCOHOLGEBRUIK
In alkoholverbruik is Nederland een van de
matigste landen uit een groep van 40 lan-
den die door het Produktschap voor Gedis-
tllleerde Dranken op een rijtje zijn gezet.
Met een alkoholkonsumptie (omgerekend in
pure alkohol) van 5,6 liter per hoofd van
de bevolking per jaar komt Nederland in
deze rij op de 26ste plaats.
Frankrijk staat als vanouds op de eerste
plaats met een verbruik van 17,3 liter, Por-
tugal tweede met 15,3, Italië staat op de
derde plaats met een verbruik van bijna
14 liter, Spanje is vierde met 12,1, dan
volgt Duitsland met een verbruik van 12
liter pure alkohol per hoofd. Luxemburg en
België staan op de negende en vijftiende
plaats met een verbruik van respektlevelijk
10 en 7,2 liter per inwoner.
De Nederlander verbruikte vorig jaar ruim
2 liter puur gedistilleerd, en wordt hierbij
ook nog 'overvleugeld' door landen als Po-
len (3,2 liter) en Joegoslavië (3 liter).
Wat betreft het bierverbruik spannen Bel-
giê en Duitsland de kroon met een verbruik
per hoofd van 140 liter per jaar (Neder-
land 57 liter).
Het wijnverbruik is het hoogst in Portugal
(120 liter'per jaar), maar-Frankrijk komt
met 112 liter, per hoofd op een 'eervolle'
derde plaats na Italië.

De eerste thuiswedstrijd In het nieuwe kom-
petltleselzoen heeft Zandvoortmeeuwen
geen winst opgeleverd. De kustbewoners
verloren met 1—O van het Utrechtse Elink-
wijk, een elftal waartegen de thuisklup
vooral technisch niet opgewassen bleek.
Direkt na de aftrap op de grasmat aan de
.Vondellaan drong de voorhoede van de
Utrechtenaren de zandvoortse speelhelft
binnen, een aktie waarop de thuisklup wei-
nig vindingrijk reageerde met het openen
van de buitenspelval. Na bijna een half uur
spelen kreeg de voorhoede van de gasthe-
ren een fraaie kans om te scoren toen de
doelverdediger van Elinkwijk de bal door
een onhandige uitgooi voor de voeten van
de aanstormende Stobbelaar deponeerde.
Het leer, door Stobbelaar keihard tegen de
paal geschoten, kwam nu voor de voeten
van Bruijnzeel terecht. Maar ook deze kans
ging finaal de mist in doordat Bruijnzeei
er niet in slaagde de bal onder kontrole
te krijgen. Na dit intermezzo was het woord
opnieuw aan de voorhoede van Elinkwijk.
Voor Zandv.m. was het een geluk dat het
de technisch uitstekende voetballers uit de
domstad aan de nodige schutters ontbrak
om het overwicht voldoende uit te buiten.
De rust gaf de thuisklup geen nieuwe ener-
gie en daardoor bleef Elinkwijk het spel
volledig beheersen. Na een mislukte po-
ging van de gastheren de druk op de defen-
sie te verlichten viel in de 24e minuut het
voor ZVM fatale schot. Nadat Willem Veer
de spits van de aanval had afgebeten
schoot Wessels de bal onhoudbaar voor
keeper Henk Bos in het net, O—1.
Aan het eind van de rit trachtte de aan-
valslinie van Zandv.m. de hatelijke nul op
het scorebord te laten verdwijnen. Ook de
leiding wilde er wat aan doen en liet De
Reus, die een goede partij had gespeeld
en zeker geen uitgebluste indruk maakte,
door Heesemans vervangen. Het mocht
niet baten. Elinkwijk gaf Zandv.m. geen
schijn van kans de kleine maar doorslag-
gevende voorsprong ongedaan te maken.

KOLLEGE BLIJFT TEGEN
BORING IN DE DUINEN

Het kollege van b en w zal zich blijven
verzetten tegen elke boring naar de aan-
wezigheid van gas en olie op het grond-
gebied van de gemeente. Maar het kollege
zal eksploiratieboringen niet kunnen verhin-
deren wanneer de minister van ekonomische
zaken aan'de Aomoco een vergunning zou
verlenen, gegrond op de uit het begin van
de vorige eeuw daterende Mijnwet.
Dit schrijven b en w aan het vvd-raadslid
J. Attema die naar aanleiding van medede-
lingen in regionale en plaatselijke bladen
over mogelijke proefboringen in de duinen
van Zandvoort, vragen aan het kollege had
gesteld.
B en w herinneren er aan dat zij bijna
twee jaar geleden de Amoco hebben be-
richt geen medewerking te zullen verlenen
voor het verrichten van één of meer proef-
boringen naar de aanwezigheid van gas in
de gemeente. Bij die beslissing hadden de
belangen van het betrokken duingebied voor
de rekreatie, natuurbehoud en waterwin-
ning de doorslag gegeven.
In de loop van dit jaar, aldus vervolgt het
kollege, heeft de Prov. Planologische Dienst
een nader onderzoek ingesteld naar de mo-
gelijkheid om de voorgenomen eksploiratie-
boring in de noorderduinen zover in weste-
lijke richting te verschuiven, dat deze zou
komen te liggen in de zone waarin de
grondwatervoorziening naar zee is gericht.
Amoco HOU bovendien bereid zijn de bo-
ring buiten het toeristenseizoen uit te voe-
ren.
Naar aanleiding van dit onderzoek hebben
b en w de Prov. Planologische Dienst mee-
gedeeld hun afwijzend standpunt t.a.v. de
boring te handhaven.

De bijzonder snelle reaktie van het dage-
lijks bestuur van de gemeente op de ge-
stelde vragen verdient een -kompliment,
evenals het toezenden van afschriften aan
de pers.

VERBRANDING AFVAL
LIEP UIT DE HAND
Dat partikuliere verbranding van afval niet
zonder risiko's is moest een inwoner van
de gemeente zondagmiddag ervaren. Het
brandje liep uit de hand en de brandweer
moest er aan te pas komen om het vuur,
dat reeds een raamkozijn had aangetast, te
bedwingen.
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Na de wedstrijden van afgelopen zondag
in de hoofdklasse A van de zondagama-
teurs ziet de stand er als volgt uit:

ovvo
spw
Uithoorn
Elinkwijk
DCG
Zilverm.
Rood Wit A
Zandv.m.
ZVV
Hollanclia
AFC
De Spartaan

DRIVE-IN-SHOW
IN 'LE PERROQUET'
Zaterdagavond 25 september a.s. organi-
seert het nieuwe zandvoortse organisatie-
bureau 'MC Music Circus' een groots op-
gezette jongeren beatavond in de zaal 'Le
Perroquet' — hotel; Keur — Zeestraat.
Deze avond bestaat uit 2 onderdelen, n.l.
een komplete drive-in-show met o.a. de vol-
ledige top 40. De drive-in installatie komt
van de Firato en zal voor het eerst in Ne-
derland worden getoond aan de zandvoortse
jongeren. De DJ-'s zullen zijn Dennis en
Menno.
Verder werken de groepen 'Living Island',
rnet een geheel nieuw repertoire en 'Free
Mmd' uit Haarlem mee, die voor het nodi-
ge vuurwerk zullen zorgdragen.
De drive-in-show is de eerste try-out van
liet organisatiebureau 'MC Music Circus',
welke opgericht is door Wim Peeters en
Boud van Doorn.
De kaarten zijn beperkt voorradig, en zul-
len vanaf zaterdag a.s. verkrijgbaar zijn bij
Radio Peeters a ƒ 2,50 per stuk.

vraagteken achter tekort
Wanneer het gebruik van het circuit vol-
gend jaar wordt beperkt tot dertig dagen
dan zal dit voor Touring Zandvoort een na-
delig saldo van ƒ 143.500 tot gevolg heb-
ben, aldus b en w. In de ontwerpbegroting
voor 1872 Is reeds rekening gehouden met
een tekort van ƒ 55.000, zodat middelen
moeten worden gevonden om het leeuwen-
deel van het geraamde tekort van f 88.500
te dekken, schrijft het gemeentebestuur.
Achter deze raming zouden wij een groot
vraagteken willen plaatsen.
B en w delen in hun toelichting m.b.t. het
tekort wel mee hoe dit ontstaat — beper-
king van het circuitgebruik — maar niet op
welke wijze 't is berekend. En daar zijn we,
gelet op het bedrag wat er mee is ge-
moeid, toch wel benieuwd naar. Heeft men
de derving aan inkomsten alleen gebaseerd
op de vermindering van het aantal eksploi-
tatiedagen van ongeveer 300 tot 30 per
jaar dan is er half werk verricht.
Beperking van de circuiteksploitatie zal im-
mers een drastische inkrimping van de ad-
ministratieve e.a. arbeid t.b.v. de racebaan
tot gevolg hebben en dit leidt dan weer tot
een daling van de kosten van de touring
en een vermindering van het tekort.
Het moet geen klein verschil in de kosten
uitmaken wanneer een objekt inplaats van
300 dagen 30 dagen in gebruik is.

gewoon te gek
Om het tekort van de touring tengevolge
van de inkrimping van de circuiteksploita-
tie op te vangen geven b en w de gemeen-
teraad in overweging de reinigingsrechten
te verhogen.
Dat de vw jaarlijks een subsidie uit de ge-
meentekas ontvangt is geen uitzonderlijke
zaak, maar om de tekorten bij deze instel-
ling, door welke omstandigheid ook veroor-
zaakt, door middel van ekstra heffingen in
de sektor van de kollektieve voorzieningen
aan te vullen, is buiten iedere verhouding.
En hot wordt helemaal een vreemde zaak
wanneer dit een gemeenschapsvoorziening
betreft, die zelf met flinke tekorten werkt.
De vw verricht ongetwijfeld nuttig werk
t.b.v. het toerisme in Zandvoort, maar kan
zeker niet gerangschikt worden onder de
dienstverlenende bedrijven die aan de gehe-
le bevolking van de gemeente ten goede
komen en waarvoor deze de belastinggel-
den opbrengt. De touring funktioneert
naast de toeristeninformatie voornamelijk
als service-instituut voor grote en kleine
partlkuliere bedrijven in de toeristensektor.
Het ligt daarom voor de hand dat die be-
drijven welke dlrekt profijt trekken bij deze
service daarvoor betalen.
Dat ook de gemeente ieder jaar een flinke
steen bijdraagt, akkoord. Maar wat b en w
thans In overweging geven is gewoon te
gek.

op de helling
De recente uitlatingen van de direkteur van
Touring Zandvoort aan het adres van de
gemeenteraad Inzake het beleid van de
volksvertegenwoordiging t.a.v. het circuit
zijn symptomatisch — maar meer ook niet
— voor de richting waarin de touring zich
in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: van
een staat in een staat. Een Instelling waar-
van de leiding zonder zich iets aan te trek-
ken van anderen naar eigen goeddunken op-
treedt, handelt en oordeelt.
De feitelijke oorzaak van deze nogal beden-
kelijke gang van zaken Is gelegen in de
struktuur van Touring Zandvoort die niet
meer past In een tijd van inspraak en me-
dezeggenschap. De huidige bestuursvorm
onttrekt zich aan ledere dlrekte kontrole
van buitenaf. Touring Zandvoort moet nood-
zakelijk op de helling. Liever vandaag dan

morgen.
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PROTESTANTS COÖPERATIEVE BEGRAFENÏSVERENtôlNG Ü.A~
Begrafenis - Transport - Crematie - Rouw- en Ontvangkamers

HAARLEM, Witte Heerenstraat 20 - Tel. 023 - 313753 - 310457
Dag en nacht te ontbieden.

ongekend
lage prijzen

zeer groot
parkeerterrein

koelkasten
diepvriezers
wasautomaten
televisies
radio-meubelen
afspeel-apparatuur
gasfornuizen
naaimachines
stofzuigers
plus een grote
kollektie
tapijttegels en
kamerbreed tapijt

Industrie-terrein Cruqulus bij Heemstede;
telefoon 023-266151/368152(4 Mon)
Spaarneweg 75, postbus 155, Heemstede.

HONDEN
Voor deskundig
Knippen } diverse

Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7. tel. 4999

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis l

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b. _

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577. _

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN

voor GEZICHTSBEHANDELING
MANICURE - MASSAGE

Alleen volgens afspraak

Wiltemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Bredercdestraat, hk. Schaepmanstr.

Drukkerij Oudt
«/h Gartenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

LVERLOVINGSKAARTEN

mam Een symbool van kwaliteit en schoonheid. Bewonder
deze keuken, die meer waard is dan haar prijs.

, Keukeninstallatiebedrijf „Zandvoort",
PARADIJSWEG 11 • ZANDVOORT • TEL. 02507 2361

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Bi andmelding

4444 Politie Galleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Makelaar O.s.
H. W. CQSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Kleia en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Stichting „NIEUW-UNICUM"
verpleeg- en reactiveringscentrum voor lichamelijk
gehandicapten te Zandvoort, vraagt voor spoedige
indiensttreding:

a. assistentes
in de huishouding

42'/2 -urige werkweek. Goede arbeidsvoorwaarden.
Voor weekend-diensten wordt een extra toelage
verstrekt. Gelegenheid tot het gebruik van warme
maaltijden is aanwezig.

b. man voor de
algemene dienst

Deze dienst omvat werkzaamheden in de machi-
nale schoonmaak, afwaskeuken en intern trans-
port.

Schriftelijke en/of mondelinge sollicitaties te
richten aan het Hoofd van de Civiele Dienst;
(mondeling na telefonische afspraak) Zandvoort-
selaan 165, Zandvoort, tel. 02507-5441.

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

,TETRODE'
(vanouds het Roomhuis)
Bloemendaalseweg 271, Overveen, telefoon 023-
252701.

Van 15 t/m 26 september:

Balkan specialiteiten
onder romantische begeleiding van het trio (Bal-
kan) uit Sophia, o.l.v. Georgi Dimitrow.
Reservering aanbevolen. Maandag 20 september
volgeboekt.

t':' Nyjonyjlty: hoogpolige" en haartegels

TAPiJTEGÊl-BOETÏEItASTRA
' " ; HAARLEM ;

: Vert)leke>)d-;wittié' prijzen

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
ƒ595.-; of lx/ 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel,
0 2 0 - 4 2 1550.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (.b.g.a. 3360).

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steeds
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris. ,, ''•"

•*,

'-*,-*. U bent welkom bij de * ~'-- ~,

Algemene Bank Nederland
""^-•^ voor een salarisrekening ; - •~ -~ '

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 5341

VERKOOP «n SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA'.
Harddraverslaan 9, Sant-
poort. tel. 023-377767.

Fa. SPANJAART
" FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hofstraat 1-5,
HAARLEM,
telefoon O 23 - 31 50 55

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37,- Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hooate
abonnementsprijs ƒ 13.50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nostbus 23, telefoon 2135

ORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

revalidatie centrum geopend
in strandhotel
Donderdagmiddag j.l. opende burgemeester
Nawijn In het Strandhotel aan de boule-
vard Paulus Loot het Dr. Ooshua ^Bierer
Centrum, een revalidatiecentrum ten behoe-
ve van oud-psychiatrische patiënten. Voor
deze opening bestond grote belangstelling
en onder de genodigden zagen wij velen
die uit hoofde van hun funktie nauw met
de gezondheidszorg zijn verbonden.

De voorzitter van de Dr. Joshua Bierer
Stichting, de Haarlemse arts H. C. Moolen-
burgh, die onder hilariteit van de aanwezi-
gen vertelde dat de letters 'dr.' voor zijn
naam op een abuis berustten omdat hij
het nooit verder had gebracht dan eerzaam
huisarts, heette de genodigden welkom en
vermeldde dat zowel dr. Joshua Bierer als
de inspekteur van de Volksgezondheid ver-
hinderd waren de opening bij te wonen.
Burgemeester Nawijn, die vergezeld was
van zijn echtgenote, memoreerde in zijn
toespraak dat men zich in Zandvoort reeds
een eeuw geleden hoe langer hoe meer
ging toeleggen op het verlenen van dien-
sten, waarbij langzamerhand ook de ge-
zondheid werd betrokken. Tengevolge van
de kpnjunkturele en struktuele veranderin-
gen in de maatschappij die niet nalieten
hun stempel ook op het hotelwezen te druk-
ken stond het Strandhotel reeds geruime
tijd leeg. Bovendien waren de moeilijkhe-
den rond dit hotel dat het alleen als hotel
mocht worden geëksploiteerd, en daarom
vond de burgemeester het zo verheugend
dat het thans overeenkomstig zijn bestem-
ming in gebruik genomen kon worden. Min-
der te spreken was de heer Nawijn over
een met betrekking tot het Strandhotel ge-
publiceerd bericht in het Haarlems Dagblad
dat getuigde van een ernstige onzorgvuldig-
heid. Wanneer de betreffende skribent de
moeite had genomen zich te oriënteren
dan had hij de juiste gang van zaken te
weten kunnen komen. '
Spreker besloot zijn rede met-de Dr. Joshua
Bierer Stichting'in onze gemeente hartelijk
welkom te heten, waarbij hij de logé's van
deze stichting van -harte volledig herstel
van krachten toewenste.
Geneesheer-direkteur dr. P., H. Esser, die
daarna het woord voerde uitte zijn vreugde
dat het projekt in drie maanden gereali-
seerd kon worden. Spreker bracht dank
aan de staf van de GG en GD in Haar-
lem en aan de heer Caransa die het
Strandhotel aan de stichting heeft willen
verhuren. Uniek noemde dr. Esser het feit
dat de stichting niet aan een psychiatrisch
ziekenhuis verbonden, doch volkomen zelf-
standig is.

Namens de staf van het Psychiatrisch Cen-
trum St. Wlllibrord in Heiloo sprak de ge-
neesheer-dfrekteur dr. A. J. A. M. Wijffels.
Een hem gedaan verzoek voorzitter van de
Dr. Joshua Bierer Stichting te worden had
hij indertijd niet willen aksepteren omdat
hij van mening was als geneesheer-direk-
teur van een Psychiatrisch Ziekenhuis geen
binding met een stichting als de onderha-
vige te kunnen aangaan. Dr. Wyffels juich-
te het tot stand komen van 't Dr. Joshua
Bierer Centrum van harte toe en was er
van overtuigd dat wanneer er voldoende
van deze gezinsvervangende tehuizen zou-
den zijn 1500 patiënten ontslagen zouden
kunnen worden.
Tot slot dankte dokter Moplenburgh na-
mens het bestuur de aanwezigen voor hun
belangstelling, waarbij hij nogmaals hulde
bracht aan dr. Esser, aan wiens voortva-
rendheid het te danken was dat het pro-
jekt in zp'n korte tijd kon worden gereali-
seerd. Hierna werd gelegenheid geboden
het reeds in gebruik zijnde centrum te be-
zichtigen. ~ Kr.M.

BOVENVERDIEPING
KONSULTATIEBUREAU
UITGEBRAND
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft
een felle uitslaand» brand gewoed in het
gemeentelijk konsültatiebureau aan de
Poststraat. De schade wordt geraamd op
35.000 gulden.
De bovenverdieping van het gebouw brand-
de geheel uit, terwijl de benedenvertrekken
grote waterschade opliepen. De brandweer,
omstreeks kwart voor 'drie in de nacht ge-
alarmeerd, had een uur later het vuur met
zeven stralen bedwongen. De oorzaak is
vermoedelijk het vlam vatten van een bo-
ven een brandende gaskachel hangend oor-
dijn,

MARS GAAT LIONS
SPONSOREN ,
De zandvoortse basketballclub The Lions
zal in het vervolg- luisteren naar de
naam Mars Energie Stars. Het bestuur van
de basketballers heeft de chocoladefabriek
Mars bereid gevonden Lions voorlopig drie
jaar lang financieel te steunen. De leeuwen,
die hiervoor hun naam moeten wijzigen in
Mars Energie Stars, zijn hierdoor in staat
twee amerikaanse beroepsbasketballers aan
te trekken. Mars gaat naast Lions nationaal
volleybalkampioen Eminent/Blokkeer even-
eens sponsoren. Evenals The Lions krijgt
Eminent/Blokkeer de naam Mars Energie
Stars.

nederlaag van zandvoortmeeuwen
tegen elinkwijk

hier staat uw brief

Dr. J. A. Verheul, geneesheer-direkteur van
het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria
in Noprdwijkerhout, wenste het bestuur ge-
luk-bij de opening en sprak de hoop'uit
dat de prettige samenwerking bestendigd
zou blijven.

NOG GEEN KONTRAKTEN
VOOR CIRCUIT IN '72
ALDUS B EN W
De kpntrakten voor het circuit voor volgend
jaar liggen nog niet vast zoals de direkteur
van Touring Zandvoort, de heer J. B. Th.
Hugenholtz, vorige week dinsdag tijdens
een vraaggesprek voor de radio zou heb-
ben beweerd.
Noch door het dagelijks bestuur van de
stichting Touring Zandvoort, noch door de
direkteur van die stichting zijn kontrakten
afgesloten met betrekking tot het gebruik
van de racebaan in '72, delen b en w in
antwoord op vragen van de pvda-raadsle-
den l. M. Aukema en A. J. van der Moo-
ten mee. Beide afgevaardigden hadden het
zinloos genoemd het voorstel over de- be-
perking van het circuitgebruik te behande-
len, wanneer de kontrakten voor '72 reeds
waren afgesloten.
Het kollege heeft de tekst van de door de-
ze afgevaardigden gewraakte uitzending op-
gevraagd. Zodra de tekst ontvangen is zul-
len b en w nagaan of het juist is dat de
direkteur van TZ zich op denigrerende wij-
ze in het openbaar heeft uitgelaten over
de gemeenteraad van Zandvoort. Mocht dit
het geval zijn dan zal het gemeentebestuur
de direkteur hierover in een persoonlijk ge-
sprek onderhouden.
Beide raadsleden hadden b en w gevraagd
de heer Hugenholtz op het matje te roepen.

Hedenavond zal de raad der gemeente
Zandvoort de volgende belangrijke beslis-
singen moeten gaan nemen:
a. een uitgaaf van ƒ 32.240,— voor een ad-

vies over de alternatieve bestemmings-
mogelijkheden van het circuitterrein;

b. een verminderde opbrengst van de ver-
makelijkheidsbelasting van ƒ 32.704,—
en

c. een hogere uitkering van ƒ 88.500,— in
het nadelig exploitatietekort van de
Stichting Touring Zandvoort.

Het verminderde gebruik van de racebaan
zal de gemeente (lees inwoners) minstens
ƒ121.204.— (b + c) gaan kosten.
Invoering van een woonforensenbelasting en
verhoging van reinigingsrechten of rioolaf-
voerrechten zullen dit nadeel 'teniet' moeten
doen. . _ _ : - . . - . , . • • • • '
Ook de verhoogde "ha-vergoeding, ad
ƒ47.000,— zal onze neuzen voorbij gaan.
Dit bedrag zou een mooi begin zijn om te
reserveren voor b.v. een overdekt zwembad.
Een suggestie waar dit zou kunnen worden
gebouwd? Achter de christelijke en dus ook
achter de openbare mavo-school. Nieuw-
Noord zal t.z.t. toch ook een rechtstreekse
verbinding krijgen met de Zandvoortselaan?
Weet u nog lezer, dat bij de behandeling
van de begroting 1970 de plaatselijke be-
lastingen met ruim ƒ 100.000,— moesten
worden verhoogd? Het vorige college van
b. & w. zou er haast onder vallen.
Wat blijkt echter: de raming van de pp-
brengst van de vermakelijkheidsbelasting
had over 1970 inplaats van op ƒ200.000,-
op ruim ƒ295.000,— gesteld kunnen wor-
den.
Op een in 1970 in het Gemeenschapshuis
gehouden openbare vergadering van o.a. de
politieke partijen die de wethouders zouden
gaan leveren, heb ik aan de heer Kerkman
(weth. van financiën) de vraag gesteld of
dat deel van de opbrengst van deze belas-
ting, dat eventueel boven de raming zou
uitkomen, niet gereserveerd zou kunnen
worden voor de bouw van een overdekt
zwembad. Betrokkene vond dit destijds een
heel goede suggestie. Dit is immers ook ge-
daan in Lisse, waar de bewoners zomers
ook veel hinder ondervinden van het ver-
keer dat een bezoek brengt aan de Keuken-
hof. Nu gaat dezelfde, binnenkort vertrek-
kende, wethouder het tegenovergestelde
voorstellen!
Een verminderde circuitexploitatie (vallen
er soms ook nog ontslagen?) zal zeker een
teruggang in het bezoek aan Zandvoort
brengen, terwijl de neringdoenden zich kun-
nen afvragen of dit óók niet het effekt zal
zijn van de (verblijfs)prijsverhogende woon-
forensenbelasting.
Het is dan ook uiterst verwonderlijk dat,
b. & w. reeds thans voorstellen de circuit-
exploitatiedagen te verminderen. Welke za-
kenman, die van plan is zijn bedrijf te ver-
kopen, begint met bepaalde rendabele tak-
ken van dat bedrijf te sluiten?
En dan te weten dat het beleid van b. &
w. er op gericht is de zandvoortse midden-
stand 'twaalf-maanden-zomer' te bezorgen.
Ik vind, als iemand die zeer dicht bij de
racebaan woont, het uit een oogpunt van
verdraagzaamheid nodig om de geringe
hinder die daarvan wordt ondervonden te
accepteren, omdat het circuit voorziet in
een bepaalde vorm van rekreatie.
Het gemeentebestuur zou de bevolking in
Zandvoort-Noord eens moeten vragen of

ONGELUKKIGE VAL
AAN HET STRAND
Zondagmiddag kwam een 20-jarig meisje tij-
dens een strandwandeling zo ongelukkig
ten val dat zij haar linkerdijbeen brak.
Met een ambulance werd zij naar een haar-
lems ziekenhuis overgebracht,

VERNIEUWING
GASBUIZENNET
Vorige week is een begin gemaakt met de
vernieuwing van het gasbuizennet in Zand-
voort. Voor de straten waar de werkzaam-
heden plaatsvinden geldt een parkeerver-
bod. Deze verkeersmaatregel wordt door
middel van borden aangegeven.

men werkelijk zoveel hinder ondervindt en
niet over het hoofd van alle inwoners en
'race-recreanten' heen verstrekkende beslis-
singen gaan nemen. ,
B. & w. doen er misschien beter aan zich
in te zetten om Zandvoort (met Nieuw-
Noord) beter bereikbaar te maken. Of wil
men andere alternatieven zoeken, welke ge-
ringe kans van slagen hebben als de bezoe-
kers uren in files moeten staan?
We kunnen de leden van de raad slechts
veel wijsheid toewensen, waarbij de geluk-
kige omstandigheid zich voordoet dat er
zich onder'hen o.a. een drs. in de econo-
mie bevfndt.

Naschrift redaktie:
Inzender, de heer A. van Marie, heeft zijn
stuk op ons-verzoek-.Ingekort.'Schrijver, die
beducht Is voor de tol die de Inwoners van
Zandvoort moeten betalen voor het beper-
ken of wegvallen van de circulteksploltatie,
laat zich in het geheel niet uit over de fl-
nanclële konsekwentles van een voortbe-
staan van de racebaan. Op dit moment wor-
den «r geen kapitalen In het circuit geïnves-
teerd, maar als de baan zou worden ge-
handhaafd valt daaraan niet te ontkomen.
Er zal dan geld, veel geld nodig zijn om
aan de eisen te voldoen en dat moet dan
'uit de lengte of de breedte komen', zoals
een bekend gezegde luidt. Meestal uit de
lengte en de breedte van overdekte zwem-
baden en andere nuttige en prettige voor-
zienlngen.
Hat pleidooi van de briefschrijver voor een
tolerante houding t.a.v. de geluidshinder —
een van de ergste kwalen van onze grootse
tijd — Is nauwelijks serieus te nemen-of
misschien toch wel. Iets dergelijks wordt de
mensen die dicht bij Schiphol wonen —
dicht In de zin van de aktiradlus van het
lawaai — ook voorgehouden. Wees Inschik-
kelijk en toon begrip voor de welvaart die
de luchthaven brengt, welvaart waarvan u
tenslotte ook profiteert. Sommige mensen
zijn zo geteisterd door het lawaai van da-
lende en startende vliegtuigen, dat ze deze
verkondiging niet meer kunnen horen. Zij
zijn stokdoof geworden.
Om alle misverstand te vermijden: het la-
waai van vliegtuigen is vele malen erger
dan het geronk van raceauto's.

NEDERLAND
MATIG IN
ALCOHOLGEBRUIK
In alkoholverbruik is Nederland een van de
matigste landen uit een groep van 40 lan-
den die door het Produktschap voor Gedis-
tilleerde Dranken op een rijtje zijn gezet.
Met een alkoholkonsumptie (omgerekend in
pure alkohol) van 5,6 liter per hoofd van
de bevolking per jaar komt Nederland in
deze rij op de 26ste plaats.
Frankrijk staat als vanouds op de eerste
plaats met een verbruik van 17,3 liter, Por-
tugal tweede met 15,3, Italiè staat op de
derde plaats met een verbruik van bijna
14 liter, Spanje is vierde met 12,1, dan
volgt Duitsland met een verbruik van 12
liter pure alkohol per hoofd. Luxemburg en
België staan op de negende en vijftiende
plaats met een verbruik van respektievelijk
10 en 7,2 liter per inwoner.
De Nederlander verbruikte vorig jaar ruim
2 liter puur gedistilleerd, en wordt hierbij
ook nog 'overvleugeld' door landen als Po-
len (3,2 liter) en Joegoslavië (3 liter).
Wat betreft het blerverbruik spannen Bel-
gië en Duitsland de kroon met een verbruik
per hoofd van 140 liter per jaar (Neder-
land 57 liter).
Het wijnverbruik is het hoogst in Portugal
(120 liter per jaar), maar Frankrijk komt
met 112 liter per hoofd op een 'eervolle'
derde plaats na Italië.

Do eerste thuiswedstrijd in het nieuwe kom-
petitieseizoen heeft Zandvoortmeeuwen
geen winst opgeleverd. Da kustbewoners
verloren met 1—O van het Utrechtse Elink-
wijk, een elftal waartegen de thuisklup
vooral technisch niet opgewassen bleek.
Direkt na de aftrap op de grasmat aan de
.Vondellaan drong de voorhoede van de
Utrechtenaren de zandvoortse speelhelft
binnen, een aktie waarop de thuisklup wei-
nig vindingrijk reageerde met het openen
van de buitenspelval. Na bijna een half uur
spelen kreeg de voorhoede van de gasthe-
ren een fraaie kans om te scoren toen de
doelverdediger van Elinkwijk de bal door
een onhandige uitgooi voor de voeten van
de aanstormende Stobbelaar deponeerde.
Het leer, door Stobbelaar keihard tegen de
paal geschoten, kwam nu voor de voeten
van Bruijnzeel terecht. Maar ook deze kans
ging finaal de mist in doordat Bruijnzeel
er niet in slaagde de bal onder kontrole
te krijgen. Na dit intermezzo was het woord
opnieuw aan de voorhoede van Elinkwijk.
Voor Zandv.m. was het een geluk dat het
de technisch uitstekende voetballers uit de
domstad aan de nodige schutters ontbrak
om het overwicht voldoende uit te buiten.
De rust gaf de thuisklup geen nieuwe ener-
gie en daardoor bleef Elinkwijk het spel
volledig beheersen. Na een mislukte po-
ging van de gastheren de druk op de defen-
sie te verlichten viel in de 24e minuut het
voor ZVM fatale schot. Nadat Willem Veer
de spits van de aanval had afgebeten
schoot Wessels de bal onhoudbaar voor
keeper Henk Bos in het net, O—1.
Aan het eind van de rit trachtte de aan-
valslinie van Zandv.m. de hatelijke nul op
het scorebord te laten verdwijnen. Ook de
leiding wilde er wat aan doen en liet De
Reus, die een goede partij had gespeeld
en zeker geen uitgebluste indruk maakte,
door Heesemans vervangen. Het mocht
niet baten. Elinkwijk gaf Zandv.m, geen
schijn van kans de kleine maar doorslag-
gevende voorsprong ongedaan te maken.

KOLLEGE BLIJFT TEGEN
BORING IN DE DUINEN

Na de wedstrijden van afgelopen zondag
in de hoofdklasse A van de zondagama-
teurs ziet de stand er als volgt uit:

Het kollege van b en w zal zich blijven
verzetten tegen elke boring naar de aan-
wezigheid van gas en olie op het grond-
gebied van de gemeente. Maar het kollege
zal eksploiratieboringen niet kunnen verhin-
deren wanneer de minister van ekonpmische
zaken aan de Aomoco een vergunning zou
verlenen, gegrond op de uit het begin van
de vorige eeuw daterende Mijnwet.
Dit schrijven b en w aan het vvd-raadslid
J. Atterna die naar aanleiding van medede-
lingen in regionale en plaatselijke bladen
over mogelijke proefboringen in de duinen
van Zandvoort, vragen aan het kollege had
gesteld.
B en w herinneren er aan dat zij bijna
twee jaar geleden de Amoco hebben be-
richt geen medewerking te zullen verlenen
voor het verrichten van één of meer proef-
boringen naar de aanwezigheid van gas in
de gemeente. Bij die beslissing hadden de
belangen van het betrokken duingebied voor
de rekreatie, natuurbehoud en waterwin-
ning de doorslag gegeven.
In de loop van dit jaar, aldus vervolgt het
kollege, heeft de Prov. Planologische Dienst
een nader onderzoek ingesteld naar de mo-
gelijkheid om de voorgenomen eksploiratie-
boring in de noorderduinen zover in weste-
lijke richting te verschuiven, dat deze zou
komen te liggen In de zone waarin de
grondwatervoorziening naar zee is gericht.
Amoco zou bovendien bereid zijn de bo-
ring buiten het toeristenseizoen uit te voe-
ren.
Naar aanleiding van dit onderzoek hebben
b en w de Prov. Planologische Dienst mee-
gedeeld hun afwijzend standpunt t.a.v. de
boring te handhaven.

De bijzonder snelle reaktie van het dage-
lijks bestuur van de gemeente op de ge-
stelde vragen verdient een -kompliment,
evenals het toezenden van afschriften aan
de pers.

VERBRANDING AFVAL
LIEP UIT DE HAND
Dat partikuliere verbranding van afval niet
zonder risiko's is moest een inwoner van
de gemeente zondagmiddag ervaren. Het
brandje liep uit de hand en de brandweer
moest er aan te pas komen om het vuur,
dat reeds een raamkozijn had aangetast, te
bedwingen.
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OVVO
SDW
Uilhoorn
Elinkwijk
DCG
Zilverm.
Rood Wit A
Zandv.m.
zvv
Hollandia
AFC
Do Spartaan

DRIVE-IN-SHOW
IN 'LE PERROQUET'
Zaterdagavond 25 september a.s. organi-
seert het nieuwe zandvoortse organisatie-
bureau 'MC Music Circus' een groots op-
gezette jongeren beatavond in de zaal 'Le
Perroquet' — hotel Keur — Zeestraat.
Deze avond bestaat uit 2 onderdelen, n.l.
een komplete drive-in-show met o.a. de vol-
ledige top 40. De drive-in installatie komt
van de Firato en zal voor het eerst in Ne-
derland worden getoond aan de zandvoortse
jongeren. De DJ-'s zullen zijn Dennis en
Menno.
Verder werken de groepen 'Living Island',
rnpt een geheel nieuw repertoire en 'Free
Mind' uit Haarlem mee, die voor het nodi-
ge vuurwerk zullen zorgdragen.
De drive-in-show is de eerste try-out van
liet organisatiebureau 'MC Music Circus',
welke opgericht is door Wim Peeters en
Boud van Doorn.
De kaarten zijn beperkt voorradig, en zul-
len vanaf zaterdag a.s. verkrijgbaar zijn bij
Radio Peeters a ƒ 2,50 per stuk.

vraagteken achter tekort
Wanneer het gebruik van het circuit vol-
gend jaar wordt beperkt tot dertig dagen
dan zal dit voor Touring Zandvoort een na-
delig saldo van ƒ 143.500 tot gevolg heb-
ben, aldus b en w. In de ontwerpbegroting
voor 1972 is reeds rekening gehouden met
een tekort van ƒ 55.000, zodat middelen
moeten worden gevonden om het leeuwen-
deel van het geraamde tekort van ƒ 88.500
te dekken, schrijft het gemeentebestuur.
Achter deze raming zouden wij een groot
vraagteken willen plaatsen.
B en w delen in hun toelichting m.b.t. het
tekort wel mee hoe dit ontstaat — beper-
king van het circuitgebruik — maar niet op
welke wijze 't is berekend. En daar zijn we,
gelet op het bedrag wat er mee is ge-
moeid, toch wel benieuwd naar. Heeft men
de derving aan inkomsten alleen gebaseerd
op de vermindering van het aantal eksploi-
tatiedagen van ongeveer 300 tot 30 per
jaar dan is er half werk verricht.
Beperking van de circuiteksploitatie zal im-
mers een drastische inkrimping van de ad-
ministratievo e.a. arbeid t.b.v. de racebaan
tot gevolg hebben en dit leidt dan weer tot
een daling van de kosten van de touring
en een vermindering van het tekort.
Het moet geen klein verschil in de kosten
uitmaken wanneer een objckt inplaats van
300 dagen 30 dagen in gebruik is.

gewoon te gek
Om het tekort van de touring tengevolge
van de inkrimping van de circuiteksploita-
tie op te vangen geven b en w de gemeen-
teraad in overweging de reinigingsrechten
te verhogen.
Dat de vw jaarlijks een subsidie uit de ge-
meentekas ontvangt is geen uitzonderlijke
zaak, maar om de tekorten bij deze instel-
Hng, door welke omstandigheid ook veroor-
zaakt, door middel van ekstra heffingen in
de sektor van de kollektieve voorzieningen
aan te vullen, is buiten iedere verhouding.
En het wordt helemaal een vreemde zaak
•wanneer dit een gemeenschapsvoorziening
betreft, die zelf met flinke tekorten werkt.
De vvv verricht ongetwijfeld nuttig werk
t.b.v. het toerisme in Zandvoort, maar kan
zeker niet gerangschikt worden onder de
dienstverlenende bedrijven die aan de gehe-
le bevolking van de gemeente ten goede
komen en waarvoor deze de belastinggel-
den opbrengt. De touring funktioneert
naast de toeristeninformatie voornamelijk
als service-instituut voor grote en kleine
partikuliere bedrijven in de toeristensektor.
Het ligt daarom voor de hand dat die be-
drijven welke direkt profijt trekken bij deze
service daarvoor betalen.
Dat ook de gemeente ieder jaar een flinke
steen bijdraagt, akkoord. Maar wat b en w
thans in overweging geven is gewoon te
gek.

op de helling
De recente uitlatingen van de direkteur van
Touring Zandvoort aan het adres van de
gemeenteraad Inzake het beleid van de
volksvertegenwoordiging t.a.v. het circuit
zijn symptomatisch — maar meer ook niet
— voor de richting waarin de touring zich
In de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: van
een staat in een staat. Een instelling waar-
van de leiding zonder zich iets aan te trek-
ken van anderen naar eigen goeddunken op-
treedt, handelt en oordeelt.
De feitelijke oorzaak van deze nogal beden-
kelijke gang van zaken is gelegen in de
struktuur van Touring Zandvoort die niet
meer past in een tijd van inspraak en me-
dezeggenschap. De huidige bestuursvorm
onttrekt zich aan iedere direkte kontrole
van buitenaf. Touring Zandvoort moet nood-
zakelijk op de helling. Liever vandaag dan

morgen.



Renault 4 L 5720,-
Renault 4 Export 6090,-

Renault 12 L 8320,-
Renault12TL8730,-

RenauIt16L10025,-
Super Automatic 15895,-

Zodra een Renault is verkocht begint onze
service. Want ook een ruime Renault met voor-
wielaandrijving heeft af en toe een servicebeurt
nodig. Door geschoolde Renaultmonteurs en met
moderne apparatuur. We werken met vaste repa-
ratietijden. Een extra zekerheid voor u. Welkom
Renaultrijders en... toekomstige Renaultrijders.

Elke Renault
heeft

TECTYL-ML

voor service: goed onder dak bij rsn
(PrliswUzIalnonn vnorhtihnnriein - InKluslaf BTW af Imnnrtaurl. ^*^^ . •'(Prijswijzigingen voorbehouden • Inclusief BTW af Importeur).

Oranjestraat 2-12, Zandvoort. Tel. 2424-2323, b.g.g. 3360

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

Fantastische aanbiedingen
in zilver en briljant

(Groothandelsprijzen)
Prachtige witgouden één-steens briljanten ringen met
1ste kwaliteit WITTE briljanten (ook inruil en groei-
briljantsysteem), bij ons zéér, zéér voordelig, enkele
voorbeelden:
0.33 crt. 295,—; 0.17 crt. 199,—; 0.09 crt. 135,—
Zeer mooie witgouden rozetrlng met 8 witte briljanten
rondom 1 grote centrale WITTE briljant,
bij ons slechts 350,—

Dubbele witgouden rozetrlng met liefst 13 briljanten,
1ste kwaliteit, en toch bij ons slechts!!! 545,—
Prachtige, zeer chique witgouden oorknoppen, rozet-
model, met in elke knop 9 vurige witte briljanten,
totaal 1.85 crt., groothandelsprijs 1250,-
Klassieke gouden rijring met 3 vurige, WITTE briljanten,
bij ons slechts 295,-

Zilver»
Mooie zilveren kandelaar, hoogte 6V: cm, slechts 29,50
Prachtige zeer royale 5-arms zilveren kandelaar,
hoogte 42Vz cm!!!, zeer voordelig 995,—
Zeer mooi gegraveerd zilveren roomservies, op zilveren
blad, bij ons slechts 295,—
Mooie, zware zilveren fotolijsten,
bijv. 9 x 6 cm, slechts 37,50
INKOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper en
zout strooiers, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.
Ook komplete inboedels en taxatie !!

Fa. Van Rawenstein
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 • Haarlem • Tel. 023-320274

AI zou u zo een klein
stukje TV kunnen hu-
ren om te adverteren,
zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar

seconden.

SIMCA1501

Een luxe gezinswagen op en top. Maar
dan een wagen die - als het moet -
1 i a 2 m3 vracht kan meenemen. En die
een top van 160 heeft. Kortom: een
chique verschijning met verrassend veel
mogelijkheden. En Simca-service erachter.

SERVICESTATION

STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT
Telefoon 02507-4565

PROTESTANTS COÖPERATIEVE BEGRAFENISVERENIGING U.A.
Begrafenis - Transport - Crematie - Rouw- en Ontvangkamers

HAARLEM, Witte Heerenstraat 20 - Tel. 023 - 313753 - 310457
Dag en nacht te ontbieden.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Te koop: lintzaagmachine
voor doe-het-zelver, tegen
elk aann. bod. Tel. 5566,
Oosterparkstraat 56.
B.z.a.: jonge werkster voor
wo. en vrijdagmorgen van
9-12 uur, ƒ 5,- per uur.
Br. ond. nr. 6903 bureau
Zandv. Courant.
Aangeo. A'dam (zuid), Roo-
seveltlaan, 5 a 6 km: flat,
c.v., warm water + lift.
Gevr.: huis of flat in Zand-
voott. Br. ond. nr. 6904
bureau Zandv. Crt. of tel.
020 - 425583.
Welk ouder echtp., dat t.z.t.
naar verzorgingshuis gaat,
wil hun huis verkopen aan
rustige jonge vrouw, boven
of ben. verd. reeds afstaand
Br. ond. nr. 6901 bureau
Zandv. Crt.
Te koop aangeb.: venster-
bankkast, 160x72 en kar-
pet, 1.40x 2.00, beide zo
g.a.n. Jongbloed, Fr. Zwaan-
straat 40. tel. 3408.
Zoek v. mijn zuster, 44 jr.,
v. goede huize, blond, onge-
huwd, nooit veel in gelegen-
heid gew. heren te ontmoe-
ten, een lieve fijne man.
Br. ond. nr. 6902 bureau
Zandv. Crt.
JONGE HONDJES, gratis
af te halen, voorwaarde:
goed tehuis. Tel. 5566. Oos-
terparkstraat 56.

Hande'skantoor
bij het Amstelstation te Amsterdam (ca. 20 trein-
min. v.a. Zandvoort), vraagt voor spoedige in-
diensttreding:

typiste/
kantoorbediende
eventueel PART-TIME, voor'alle. voorkomende kan-
toorwerkzaamheden. Leeftijd "ca. 17 a 18 jaar.
Werktijd bij voorkeur van 13.00 tot 17.00 uur
(of langer).
Salaris, enz. nader overeen te komen.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan firma
C. DE KRIJGER, Johan Siegerstraat 8. Amster-
dam-Oost, tel. 020 - 920321 of tel. 's avonds
Zandvoort: tel. 4169.

me

de maaltijd "in een koekje.

HOOFPPIJNPOEPER5

HE1P6N
l

WOONRUIMTE
gezocht voor permanent, met douche en keuken
voor jong echtpaar.
R. Rietberg, Jan v. Galenstraat 78, telefoon 2227.

Cinematone-Smallprint
Grafisch Ontwerpbureau

• A F F I C H E S
• R E C L A M E D R U K W E R K

O F O T O P R O D U K T I E

KRUISSTRAAT 10 •TELEFOON 3789

Adverteert in dit blad

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)'

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

FAMILIEBERICHTEN

MAARTEN KOPER
en
LYDIA BRUIJNZEEL

geven mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
28 september a.s. om 14 uur ten raadhuize
te Zandvoort.
Kerkelijke bevestiging om 14.45 uur door
ds. H. S. J. Kalf in de Ned. Herv. Kerk
te Zandvoort.
Receptie van 17.00-18.30 uur in restaurant
'Zomerlust', Kosterstraat 5 te Zandvoort.
Voorlopig adres: Haltestraat 6a, Zandvoort.

NATUURBESCHERMINGS-
KOMMISSIE OPENDE
HERFSTPROGRAMMA
In de gehoorzaal van de Amsterdamse Wa-
terleidingbedrijven te Vogelenzang hebben
zaterdag 18 september delegaties van de
gemeentebesturen van Bennebroek, Bloe-
mendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heem-
stede en Zandvoort en de besturen van de
'Stichting Openluchttheater Bloemendaal'
en van de 'Boomfeestdag' de opening van
het Herfstprogramma van de Naturbescher-
mingskommissie Zuid-Kennemerland (inter-
gemeentelijke organisatie) bijgewoond. De
heer J. Duyve, wnd.-voorzitter van de kom-
missie zette doel en betekenis uiteen van
het werk van de Natuurbeschermingskom-
missie, er vooral op wijzend dat de aktivi-
teiten speciaal gericht zijn op miljeuzorg;
de heer H. J. van Slooten van Staatsbos-
beheer gaf in een causerie getiteld 'Miljeu
en mens' achtergrondinformatie over de
werkzaamheden van Staatsbosbeheer met
betrekking tot de miljeuzorg. Het gezel-
schap werd daarna gebracht naar de pro-
jekten die thans uitgevoerd zijn.
In het Biologisch Centrum 'Duyvetil' in de
Amsterdamse Waterleidingduinen (ingang
Oase) zijn in het eerste gebouw de projek-
ten 'Waterwinning in de duinen' en 'Dieren-
leven langs de vloedlijn'. In het tweede ge-
bouw laat Staasbosbeheer in 6 panelen de
geschiedenis van ons bos zien onder de
naam 'Het Boek van het Bos'.
In de kleedkamers van het Openluchtthea-
ter Bloemendaal is het mogelijk geworden
een nieuw biologisch centrum te openen,
dank zij de spontane medewerking van het
Stichtingsbestuur. Het daar uitgevoerde pro
jekt 'Vogel, wie ben je?' geeft'een'beeld
van het rijke vogelleven, van ei tot volwas-
sen dier, van vogeltrek en vogelstudie. He-
laas moet een onderdeel ook wijzen op het
feit dat dit najaar weer 20 miljoen vogels
in België worden gevangen en gedood; er
is gelegenheid om per handtekening tegen
deze gruweldaad te protesteren.
Genoemde projekten in het Biologisch Cen-
trum 'Duyvetil' in de Amsterdamse Water-
leidingduinen te Vogelenzang en in het ge-
bouw van het Openluchttheater te Bloemen-
daal zijn te bezichtigen op zondagen van
11 tot 15 uur. Op werkdagen en 's avonds
kunnen scholen, groepen en verenigingen te-
recht. Men gelieve zich vooraf te melden
bij de sekretaris van de Natuurbescher-
mingskommissie Zuid-Kennemerland, de hr.
P. van Zalinge, Kloppersingel 145, Haarlem,
telefoon 023-256786.

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
Hel- afbuigende verkeer mag herrechr.
doorgaande verkeer op dezelfde weg
nier hinderen. Ooit de voetganger nief!

2135 Drukkerij 'Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023)287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein 5769 Sekr_ Grdene KruiS) b g g 3569

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

vbetonger
goaTvoor,

Hij goal-op de-
zei

•••*.aerram vormr
een uitzondering.' fflj gaar als af -
buigend verkeer ̂ óor her rechMoor.n
gaande verkeer
op dezelfde weg

najaarsaktie
novib
De landelijke najaarsaktie van NOVIB,
UNESCO en UNICEF Is weer op komst.
In de derde week van oktober, als de Ver-
enigde Naties hun verjaardag vieren, wordt
op alle Nederlanders een-beroep gedaan
zoveel mogelijk af te staan om daardoor het
lot van onze medemens in de arme landen
te verbeteren.

Ditmaal, nu UNICEF en UNESCO hun zilve-
ren jubileum vieren, wordt er een gouden
opbrengst verwacht. De aktiè WERK AAN
DE WERELD, die een bredere opzet is van
de bekende Anti-Honger-Aktie, moet een
sukses worden, vooral omdat een nieuwe
fase in de ontwikkeling van de arme landen
is begonnen.
Om aan te geven, dat de Anti-Honger-Aktie
in een veel bredere opzet beter tot zijn
recht komt, is een jaar geleden voor het
eerst de nieuwe naam WERK AAN DE WE-
RELD gebruikt. Gebleken is dat de relatie
tussen de Anti-Honger-Aktie die jarenlang
een groot sukses is geweest en de nieuwe
aktie WERK AAN DE WERELD niet duide-
lijk is overgekomen.
Dit jaar wordt er van alles aan gedaan om
weer een groot bedrag bijeen te krijgen
want dat is hard nodig. Vier radio- en twee
tv-uitzendingen zullen er toe bij moeten dra-
gen, dat het nederlandse volk gaat zien dat
terecht op hen een dringend oeroep wordt
gedaan, ten behoeve van een aantal projek-
ten die uit de opbrengst van deze najaars-
aktie moeten worden gefinancieerd.
Ze zijn met grote zorg geselekteerd, zodat
uw bijdrage op de meest verantwoorde wij-
ze zal worden gebruikt.
Daar is op de eerste plaats het enorme ge-
zondheidsprojekt in Indonesië, opgezet door
het internationale Kinderfonds van de Ver-

„enigde Naties (UNICEF). Een vierjarenplan,
dat erop gericht is het grote eilandenrijk
aan een groot aantal goed opgeleide medi-
sche hulpkrachten, zoals verpleegsters, te
helpen. Indonesië 'zelf levert de mensen die
de opleidingen verzorgen, alsook de gebou-
wen en de gehele administratie. UNICEF
zorgt voor de leermiddelen, de medicijnen,
de inrichting van- honderden gezondheids-
centra voor moeder en kind, bijvoeding en
zeep voor zuigelingen-konsultatieburo's, ma-
terialen voor de schpolgezondheidsdiensten,
boor- en pompmateriaal voor het aanboren
van zuiver water en voor transportmiddelen.
Dat projekt kost miljoenen, waaraan Neder-
land een flinke bijdrage wil geven.
De opbrengst van WERK AAN DE WERELD
komt verder ten goede aan twee NOVIB-
projekten: 1. Donihue in Chili, waar een
landbouwschool in het nieuw moet worden
gestoken. Bovendien is daar een melkfa-
briek nodig. Chili zelf zorgt voor !.216.800
gulden, maar de uitvoering van het projekt
is afhankelijk van een internationale bijdra-
ge van f 277.500,—. Dit projekt staat op
de lijst van de internationale,Anti-Honger-
Aktie. 2. Malang in Indonesië, waarbij het
gaat om een totale verbetering van de land-
bouwstruktuur, door bevordering van het
koöperatiestelsel. Voorlopig 75 mille nodig.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER .

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 18 september:
B-junioren:

TZB 1—Terrasvogels 1 O—O
TZB 2-Terrasvogels 2 7—O

C-junioren:
TZB 2-Geel Wit 4 12—0

A-pupillen:
NAS 1—TZB 1 0—0

B-pupillen:
Spaarndag A—TZB A O—2

Uitslagen zondag 19 september:
DSS 5-TZB 2 0—1
DSS 6-TZB 3 3—3
Vliegende Vogels 3—TZB 4 2—1
Zandv.m. 10—TZB 5 O—8
TZB 7—Spaarnevogels 8 1—7
TZB 8-Schoten 12 1—5

A-junioren:
TZB 1—BSM 1 2—0
TZB 2-DSS 4 1—8
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 1B et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli f 3,50 per kwartaal)
per post f 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.'v. -drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
lostbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

circuitgebruik wordt volgend jaar
niet aan banden gelegd

fabrikanten van banden. Deze bandentests
veroorzaken zo mogelijk nog meer geluids-
hinder dan de races! Bovendien heeft de
gemeente hiervan maar weinig profijt, want
het brengt nauwelijks / 4000 op.
De hr. PAS (btv) hief een waarschuwende
vinger tegen degenen, die het circuit zou-
den willen opheffen. Hiermee worden zowel
het middenstandskleinbedrijf als de horeca-
bedrijven ten zeerste gedupeerd vond hij.

Bijna twee en een half uur had de niet ge-
heel voltallige raad (de heer W. KOK van
Alg. Zandv. Belang was niet aanwezig)
dinsdagavond j.l. nodig om tot het besluit
te komen dat het veel omstreden circuit
voorlopig nog even kan blijven bestaan. In
de 31 punten tellende agenda stond het
raadsvoorstel 'Onderzoek bestemming cir-
cuitgebled en beperking gebruik circuit' als
punt 24 genoteerd. Maar op veler verzoek
werd dit voorstel onmiddellijk na de inge-
komen stukken behandeld, zodat mevrouw
en de heren er nog betrekkelijk fris aan
konden beginnen! ~~

Geluidshinder

VOORZITTER, burgemeester A. Nawijn,
hield een korte inleiding op het onderwerp,
waarin hij de voorgeschiedenis schetste, te
beginnen met het releveren van het tijdens
de behandeling van de begroting 1971 ver-
leden jaar genomen principe-besluit van de
raad om een andere bestemming aan het
circuit te geven. Dit hield dus in dat het
merendeel van de raad er voor voelde de
evenementen op auto- en motorsportgebied
te stoppen.
Een belangrijk punt van overweging hierbij
was de enorme geluidshinder, die de races
op het circuit voor de omwonenden geven.
Op 22 juni van dit jaar gaven de betrpk-
ken raadscommissies b en w het advies
het gebruik van het circuit te beperken tot
30 dagen per jaar. De financiële konsekwen-
ties hiervan legden b en w neer in het
thans aan de orde zijnde raadsvoorstel.
De heer Nawijn zei aan het slot van zijn
inleidend betoog t.a.v. het circuit een neu-
traal standpunt in te nemen.

neutraal

Wethouder RUDENKO (vvd)'bracht in zijn
betoog de aktualiteit van de Troonrede ter
sprake en hij voorzag zware offers voor het
nederlandse volk. Maar naar zijn mening
zou een eventuele opheffing van 't circuit
van de zandvoortse bevolking nóg zwaard e-
re offers vragen. Bij een beperking van de
aktiviteiten tot 30 dagen per jaar zou het
nadeel voor de gemeente op ruim ƒ 162.000
komen te staan, aldus een becijfering van
b en w.
Het was duidelijk dat de wethouder geen
voorstander was van opheffing van het cir-
cuit. Hij bepleitte de organisatoren van ra-
ces de gelegenheid te geven iets te doen
tegen de geluidshinder. Hij maakte boven-
dien onderscheid tussen de geluidshinder
en het 'circuit-gebeuren', want, zo gaf hij
als voorbeeld, wielerwedstrijden geven geen
geluidshinder!
Spr. voerde ook aan dat het circuit ook
wordt benut om bepaalde 'fabrieksploegen'
verlichtings- en remtesten te laten houden,
hetgeenHn feite de veiligheid van het wég-
gebruik beoogt. En dan — als zeer belang-
lijk punt — de kompensatie van de
inkomstenderving voor de gemeente.
In 1970 bracht het circuit ruim ƒ295.000
aan vermakelijkheidsbelasting op. Det wét-
houder zinspeelde op de verzwaarde lasten
voor de inwoners bij opheffing van het cir-
cuit met het noemen van de eventuele ver-
hoging van de reinigings- en rioolrechten.
VOORZITTER somde voor de volledigheid
nog even op van hoeveel instanties en in-
stellingen er brieven en telegrammen waren
gekomen, die de instandhouding van het
circuit hadden bepleit: Van horecabedrijven,
middenstandsorganisaties, auto- en motor-
sportverenigingen, de stichting 'Verlicht
Zandvoort', 5400 handtekeningen uit sport-
kringen en zelfs een brief van een amster-
dammer(l) die tegen de opheffing van het
circuit was.
De hr. AUKEMA (pvda) zag in dit 120 ha
grote gebied niet alleen een zaak van de
gemeente, maar evenzeer een kwestie, die
de gehele regio Kennemerland aangaat. In
dit verband betreurde hij het dat de 'Ken-
nemerraad' nog in zo'n aarzelend beginsta-
dium verkeert. In een aantal protesttele-
grammen en brieven van voorstanders van
het circuit wordt de gemeenteraad—van
Zandvoort het verwijt gemaakt de bevol-
king niet door middel van een referendum
in de gelegenheid te hebben gesteld zich
voor of tegen opheffing van de racebaan
uit te spreken. Welnu, vervolgde de socia-
listische afgevaardigde, dat is gebeurd. Bij
de vorig jaar juni gehouden gemeenteraads-
verkiez'mgèn heeft het circuit een grote rol
gespeeld en waren de kiezers van Zand-
voort in de gelegenheid hun stem uit te
brengen op die partijen die zich duidelijk
voor of tegen de racebaan hadden opge-
steld. En de samenstelling van deze raad
is een afspiegeling van de uitspraak van de
kiezer, aldus de heer Aukema.

Spreker ging hierna uitvoerig in op het door
de gemeente-ontvanger, tevens penning-
meester van Touring Zandvoort, geraamde
tekort bij de vermindering van het circuit-
gebruik tot dertig dagen. Die raming is ge-
baseerd op een beperking van de eksploi-
tatie zonder evenwel rekening te houden
met de inkrimping van de werkzaamheden
t.b.v. het circuit. Wanneer dit wel in de
raming-zou worden verwerkt heeft dit een
vermindering van het eksploitatietekort tot
gevolg. En dit tekort behoeft zeker niet te
worden gedekt door ekstra belastingheffin-
gen. ~-
De heer Aukema diende hierop onder de
naam 'Begroting Touring Zandvoort in over-
gangstijd' een alternatieve begroting in
voor 30 dagen circuitgebruik en overhan-
digde deze aan de voorzitter van het kol-
lege. In deze begroting wordt uitgegaan
van een reorganisatie van Touring Zand-
voort, waarbij de stichting opgaat in een
normale vvv. De besparingen die hieruit zul-
len voortvloeien zullen het thans geraamde
tekort drastisch kunnen verminderen.
Burgemeester NAWIJN nam de alternatieve
begroting in ontvangst en zei dat het kol-
lege er met belangstelling kennis van zou
nemen.
De hr. JOUSTRA (vvd) schilderde een som-
ber beeld van Zandvoort, wanneer men op
deze weg (opheffing van het circuit) zou
voortgaan. Spoedig zou Zandvoort verval-
len tot een rustig en antiek dorpje aan zee,
waarin er nagenoeg geen evenementen zou-
den zijn, omdat Zandvoort stelselmatig de
toeristen weert. Er zou misschien nog wel
eens een stoelendansje door bejaarden op
het Raadhuisplein worden gehouden! Spr.
meende dat er een totaal verkeerde me-
ning onder diverse raadsleden heerst ten
opzichte van een toeristenplaats. Men ver-
hoogt de tarieven van de strandstoelen,
houdt de verbetering van de toegangswe-
gen tegen (weg de Ranitz) voert de par-
keertarieven op, kortom, Zandvoort is de
duurste badplaats, (ongeveer 100% duur-
der dan andere). Is het dan wonder dat
toeristen een andere plaats gaan opzoeken?
vroeg spr. Als het circuit zou worden op-
geheven, betekent dat zonder meer een 'af-
knapper' voor Zandvoort, vond hij. Hij zei
op eigen houtje aan een 'bevolkingsonder-
zoek' te hebben gedaan, waarbij zich 70%
der ondervraagden vóór het behoud van het
circuit uitspreken, 20% tegen en 10%
bknko had gestemd.
In zekere zin kon hij er zich mee verenigen
dat de Heidemij, werd ingeschakeld voor
het onderzoek naar een andere bestemming
van het circuit, maar dan zou dit toch in
ieder geval niet tot gevolg mogen hebben
dat het circuit geen attraktieve instelling
meer isl Hij meende dat er mogelijkheden
moesten-gevonden worden in samenwerking
met auto- en motororganisaties, het gebruik
van het circuit voor races uitsluitend tus-
sen 12.00 uur en 18.00 uur; door techni-
sche voorzieningen aan de deelnemende
auto's, de geluidshinder zoveel mogelijk be-
perken. Spr. besloot met de wens dat het
verleden jaar genomen principebesluit tot
opheffing van het circuit, door de raad zou
worden ingetrokken.
De hr. JANSSENS (inspr. nu) verzette zich
tegen de bijkomstigheden, die men in deze
kwestie aanvoert. Hij meende dat de ge-
meenteraad van Zandvoort in alle rust een

^beleidsvisie moest kunnen opbrengen om
een goede 'historische beslissing' te nemen.

Wat zijn woon-forensen?

De hr. TER VEER (kvp) zei, mede namens
de frakties van ar en chu te spreken. Spr.
meende dat deze kwestie te veel in de emo-
tionele sfeer was getrokken. Er wordt stem-
ming gemaakt door radio, door de tv door
de direkteur van Touring Zandvoort, nu
weer door het raadslid Joustra en zelfs
door b en w die verzuimen te omschrijven
wat nu precies bedoeld wordt met 'woon-
forensenbelasting'!
Het gebruik van het circuit akuut te be-
perken tot 30 dagen per jaar leek hem
praktisch niet uitvoerbaar. In dit verband
vond hij de hr. Aukema, waarmee hij het
in principe eens was, iets te ver gaan. Wij
moeten zoeken naar een meer evenwichtige
oplossing. Terugkomend op de suggestie
van b en w om een woon-forensenbelasting
in te voeren, zette hij uiteen dat hiermee
bedoeld worden degenen, die in Zandvoort
hun tweede huis hebben en van alle ge-
meentelijke voorzieningen profiteren, terwijl
ze maar enkele maanden per jaar in Zand-
voort wonen. Dat de gemeente op deze
mensen 'een greep' wil krijgen, achtte hij
volkomen logisch. Laat ze maar meebeta-
lenl, vond spr.
Hij dacht dat het circuit — uit taktische
overwegingen — wel tot 1972 draaiende
moest worden gehouden. Inmiddels zou een
kommissie van 'goede diensten' goed werk
kunnen doen door de betrokken partijen na-
der tot elkaar trachten te brengen. Hij be-
sloot met de wens dat het-eens genomen
principebesluit tot opheffing van het circuit
'stap-voor-stap' zou kunnen worden uitge-
voerd. Niet overijld handelen, waarmee men
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zou aantonen geen rekening te houden met Kollege verdeeld
de mening van anderen. Daarom was spr.
tegen een drastische beperking van het cir-
cuitgebruik tot 30 dagen, maar hij vond
wel dat men een aantal aktiviteiten, waar-
mee de gemeente weinig gebaat is, maar
toch last en geluidshinder veroorzaken, zou
kunnen schrappen.

Emoties

VOORZITTER was het volkomen eens met
de hr. Ter Veer. Ook hij vond dat de cir-
cuit-kwestie te veel in de emotioneliteit
werd getrokken, waardoor men soms tot
ongenuanceerde uitspraken komt. Voor de
'stap-voor-stap' methode van de heer Ter-
Veer voelde spr. veel, maar hij hield de
raad voor dat het in theorie denkbaar is
dat men tot de konklusie komt dat het prin-
cipebesluit onuitvoerbaar isl Hij was het
eens met een intensief overleg met de au-
to- en motorsportverenigingen om te komen
tot een oplossing inzake de geluidshinder.

Dekking van inkomsten-verlies

De hr. VAN DER MOOLEN (pvda) bracht
in herinnering dat het eerder genoemde
principebesluit hoofdzakelijk het gevolg was
van het verzet tegen de enorme geluidshin-
der, die het circuit oplevert. Voor verhoging
van de belastingen voelde spr. niets. Men
zou veel eerder de kosten van het circuit
zelf moeten beperken, bijvoorbeeld door
funktionarissen (bewakers) die gepensio-
neerd worden, niet meer te vervangen.
VOORZITTER zei hierop met nadruk dat
men — indien het circuit zou worden op-
geheven — wel middelen tot dekking van
de inkomstenderving zou moeten aanwijzen.
Wethouder KERKMAN viel hierin de voor-
zitter bij, door te releveren dat de invoe-
ring van de woon-forensenbelasting plus
een verhoging van de uitkering uit het ge-
meentefonds, de gemeente in ieder geval
ongeveer ƒ 87.000 opbrengt.

Wethouder VAN DER MIJE begon met op
te merken hoezeer men de redelijkheid in
deze kwestie uit het oog verliest. Er komt
nu bijvoorbeeld wel een telegram binnen
van de Zandvoortse Handelsvereniging,
waarin-geprotesteerd wordt tegen de op-
heffing van het circuit, maar in het verle-
den heeft de ZHV nooit bepaald lovend
over het circuit gesproken. Integendeel,
het werd een schip van bijleg genoemd!
Een beperking tot welk aantal dagen ook
leek spr. niet uitvoerbaar. De geluidshinder
blijft dan immers toch bestaan.
Met klem bepleitte de wethouder wél het
doen ophouden van de aktiviteiten van 'her-
rieschoppers', die het circuit gebruiken ge-
durende 13 dagen per jaar, met name de

De hr. FLIERINGA (inspr. nu) achtte het
bedenkelijk dat er geen krachtig beleid van
b en w in deze kwestie te bespeuren valt.
Het kollege is innerlijk verdeeld en dat is
mijn grootste zorg, aldus spr.
Inderdaad is dit een regionale — zo niet
een landelijke aangelegenheid — met een
enorme problematiek voor de gemeente
Zandvoort, waarin wij, als gemeenteraad,
betrokken zijn. Spr. vroeg of het pricipe-
besluit van weleer uitgevoerd wordt of niet.
Spr. wilde tevens de diskussies van van-
avond tot hun ware proporties terugbren-
gen. Wat gaan we doen? Eindeloos praten
over minder dagen gebruik, geluidshinder
en inkomstenderving?, vroeg hij ironisch.
Hij wilde liever nu direkte tot stemming
overgaan over de drie punten van het voor-
stel:
a) beschikbaarstelling van een krediet van

ƒ 32.240 voor het onderzoek naar een
'alternatief gebruik' van het circuit door
het Adviesbureau Arnhem N.V. (een
dochterinstelling van de Ned. Heidemij.)

b) of reeds voor 1972 tot een beperkt ge-
bruik van het circuit zal worden over-
gegaan;

c) indien tot (b) wordt besloten, -welke
middelen tot dekking van het hierdoor
ontstane tekort zullen worden aange-
wend.

Dan komen wij er misschien uit, zo meende
spr. en dan kunnen we verder zien.
Na enig heen en weer gepraat, waarin Ie-
den van het kollege en enkele raadsleden
nog hun" standpunt verduidelijkten en aan-
vulden," ging men inderdaad tot stemming
over.

Geen beperkt gebruik

Met algemene stemmen werd besloten tot
votering van een krediet van ƒ 32.240 aan
het Adviesbureau Arnhem N.V. (Heidemij.)
voor het eerder genoemde onderzoek;
met 7 tegen 9 stemmen werd afgewezen
tot een beperkt gebruik van het circuit over
te gaan.
En met omgekeerde stemmenverhouding
werd besloten het circuit te laten door-
draaien tot de Ned. Heidemij, haar rapport
heeft uitgebracht.
Een en ander zal ruim een half jaar duren,
naar werd verondersteld.
Direkt na de stemming schorste voorzitter
NAWIJN voor korte tijd de vergadering.
Het was toen ongeveer half elf. De overbe-
zette tribune, het publiek stond tussen de
stoelen, stroomde leeg.
Slechts een paar getrouwen bleven achter
om de verdere behandeling van de 31 pun-
ten tellende agenda bij te wonen.

raad na het circuitdebat
ongebroken overeind
Na het circuitdebat werd de raadsvergade-
ring voor enige tijd geschorst om de af ge-
vaardigden, pers en publiek In de gelegen-
heid te stellen even de benen te strekken
en op adem te komen. De raad ging na dit
intermezzo verder met de behandeling van
de lijvige agenda tot het middernachtelijk
uur, waarna de voorzitter de bijeenkomst
tot woensdagavond half acht verdaagde.

Uit het animo waarmee de raadsleden het
voorstel tot uitbreiding van de bureauruim-
te t.b.v. de politie in de voormalige kan-
toorvertrekken van de Colpitt onder de
loep namen, bleek dat zij vrijwel niet had-
den geleden onder de voorgaande slijtage-
slag.
De heer ATTEMA (vvd) wees op de mo-
gelijkheid van kostenbesparing bij de aan-
schaf van het meubilair voor de inrichting
van de kantoorruimten, terwijl de hr. JANS-
SENS (inspr. nu) van de gelegenheid ge-
bruik maakte de aandacht te vestigen op
een paar aspekten inzake het benoemings-
en bevorderingsbeleid bij de politie. Spr.
betreurde het dat hij de benoeming van
een inspekteur van politie op straat had
moeten vernemen. De heer v JANSSENS
brak een lans voor adjudant Sandbergen,
die tijdens de vakature van inspekteur van
politie op bekwame wijze was opgetreden
als plaatsvervangend korpschef. Kunnen wij
iets doen, meneer de voorzitter, om van
onze erkentelijkheid tegenover de adjudant
blijk te geven?, informeerde de afgevaar-
digde.
Dat kon. De betrokken funktionaris zal wor-
den bevorderd tot adjudant F.
Voorzitter NAWIJN ontkende dat er een
kontroverse tussen politie en brandweer
zou bestaan over het gebruik van de Col-
pitt-kantoorruimten, zoals de heer Jans-
sens had beweerd. De kommandant van de
brandweer gaat volledig akkoord met het
onderbrengen van een afdeling van de poli-
tie in de vertrekken.
Het voorstel van b en w om een krediet
van ƒ 5.298,52 beschikbaar te stellen voor
de aanschaf van meubilair werd hierna zon-
der hoofdelijke stemming aanvaard.

Naar aanleiding van het voorstel om mede-
werking te verlenen aan de bouw van 76
keuzewoningen aan de Flemingstraat voor
rekening van de woningbouwvereniging
EMM, ontspon zich een uitvoerige gedach-
tenwisseling tussen de raadsleden FLIERIN-
GA (inspr. nu) en KEUR (ar) enerzijds en
het kollege anderzijds over de doorstro-
ming. Kunnen wij geen maatregelen treffen
om die doorstroming nu eindelijk eens goed
op gang te brengen', vroeg eerstgenoemde.
Wellicht dat de huurharmonisatie en -be-
lasting soulaas brengen voor het woning-
bouwprobieem.

Bij de behandeling van het voorstel tot aan-
leg van veertig volkstuintjes braken de hè-
ren ATTEMA (vvd) en WIJNBEEK (d'66)
een lans voor meer mogelijkheden bij de
bouw van schuurtjes in de tuintjes. De
drie door publieke werken ontworpen mp-
dellen geven de eigenbouwer te weinig
speelruimte, vonden beide raadsleden. Wan-
neer wij de zaak niet in de hand houden,
verrijzen er in de tuintjes straks allerlei
vreemdsoortige bouwsels, meende voorzit-
ter. De uitbreiding van keuzemogelijkheden
zou evenwel nader kunnen worden bekeken.

Het voorbereidingsbesluit Zuidbuurt, een
besluit dat vooraf pleegt te gaan aan de
vaststelling van een bestemmings- of sane-
ringsplan, werd door de heer WIJNBEEK
aangegrepen om te pleiten voor het tijdig
betrekken van de belanghebbenden bij de
saneringsplannen voor genoemde buurt. Vol-
gens deze afgevaardigde groeide in de
Noordbuurt het ongehagen over hetgeen er
gaat gebeuren.
Voorzitter NAWIJN antwoordde dat er geen
sprake was van onbehagen onder de men-
sen in de Noordbuurt. De bewoners kunnen
in het gemeentehuis op ieder gewenst ogen-
blik informatie krijgen over de uitvoering
van het saneringsplan voor dit gebied. In
de Zuidbuurt zal weinig veranderen, zei de
heer Nawijn, de sanering komt vrijwel neer
op hetgeen er staat.
Toen was het twaalf uur en verdaagde voor-
zitter de bijeenkomst van de gemeenteraad
tot woensdagavond half acht.

een man van principe
Dinsdagavond kwart voor twaalf maakte
de kvp-er drs. G. ter Veer de voorzitter
van de raad er op attent dat het midder-
nachtelijk uur met rasse schreden naderde.
Ik ben een man van principes, zei de afge-
vaardlgde. We hebben samen afgesproken
dat we na twaalf uur niet meer zouden ver-
gaderen en daar wens Ik me ook aan te
houden. De heer Ter Veer schoof zijn zetel
iets achteruit, klaar om te kunnen opsprin-
gen wanneer het klokje van gehoorzaamheid
zou slaan. Voor hem hoefde het niet meer.
Hij had, in navolging van die andere dokte-
randus, de heer Schmelzer, zijn nacht reeds
genoten al viel die tijdens de behandeling
van de circultvoorstellen tussen 8 en 11 uur.
De handelwijze van de heer Ter Veer was
bijna een natuurgetrouwe nabootsing van
zijn politieke voorman in de Tweede Kamer.
Evenals de heer Schmelzer die in de jaren
zestig zonder enige waarschuwing vooraf de
socialisten voor het (offer)blok zette, liet
hij dinsdagavond de socialisten in de raad
in de kou staan. Zondagavond verklaarde
hij nog tegenover de fraktievoorzitter van
de pvda achter de beperking van het cir-
cuitgebruik tot dertig dagen per jaar te
staan, maar tijdens de behandeling door de
raad deelde hij mee tegen deze verminde-
ring van de racebaaneksploitatie te zullen
stemmen. Naar zijn zeggen was de beper-
king van 300 eksploitatiedagen per jaar
naar 30 'te drastisch'.
'Mag ik van gedachten veranderen', riep de
heer Ter Veer in de hal van het raadhuis
tijdens een korte onderbreking van de ver-
gadering na de behandeling van de circuit-
voorstellen. Uiteraard, maar dan moet je de
mensen waarmee je in het kollege samen-
werkt wel vooraf inlichten, kreeg hij terug.
Later maakte de heer Ter Veer er een punt
van de vergadering voor twaalf uur te be-
eindigen. Misschien was hij wel bang na
de laatste klokslag in de kool te veranderen
die hij de pvda-partners in de koalitie had
gestoofd. Dit geldt niet minder voor zijn
kiezers die hij had beloofd het circuit te
zullen elimineren.

waarom?
Waarom handelde de heer Ter Veer m.b.t.
het circuitgebruik zoals hij handelde? Na
afloop van de debatten had iedereen in het
mudvolle raadhuis hiervoor zijn eigen ver-
klaring. Deze bijvoorbeeld: de vvd en de
konfessionelen kunnen met behulp van de
éénmansfraktie van de btv ook zonder de
pvda een kollege vormen. De kvp zal dan
een wethouder moeten leveren.
Maar uiteindelijk weet alleen de heer Ter
Veer waarom hij dinsdagavond zijn omme-
zwaa! maakte. De paus, zei iemand in de
wandelgang, die 't circuit heilig verklaarde.

waardig over de drempel?
Zoals alle vergelijkingen gaat ook die tus-
sen de nacht van Schmelzer in de Tweede
Kamer en die van zijn politieke geestver-
want in de zandvoortse raad mank.
Schmelzer liet de socialisten en het kabi-
net Cals als knikkers uit een netje rollen,
maar na de politieke manoeuvre van de hr.
Ter Veer zat het kabinet Kerk man nog on-
gebroken in het zadel. Dat behoeft geen
verbazing te wekken, want de pvda-wethou-
der kan tegen een stootje. Maar of hij door
aan te blijven, al is het tot l januari '72,
zijn vermoedelijke opvolger een dienst
heeft bewezen is de vraag.
Het is eigenlijk helemaal geen vraag.
'Hoe kun je met dit kollege waardig over
de drempel', merkte een partijgenoot van
de heer Kerkman op. Niet alleen Schmelzer
ook Wim Kan was dinsdagavond present.

geduchte knauw
Aan het begin van de behandeling van het
pakket circuitvoorstellen deelde burgemees-
ter Nawijn mee 'volkomen neutraal te zijn
in deze kwestie'. Je begint met dat te ge-
loven. Later gaf hij de raad in overweging
het principebesluit het circuit op te hef-
fen ongedaan te maken. 'U heeft het goed
hedoeld, maar u bent tot de slotsom geko-
men dat het besluit onuitvoerbaar is'.
Daar trapte zelfs de heer Ter Veer (nog)
niet in. Het geloof in de onzijdigheid van
de voorzitter had Intussen een geduchte
knauw gekregen.

uitstel van eksekutie
Wie mocht menen dat door het afwijzen
van de beperking van het circuitgebruik tot
dertig dagen per jaar het voortbestaan van
de racebaan tot in lengte van dagen ver-
zekerd is, trekt een verkeerde konklusie.
Wanneer over zes of zeven maanden het
dan gereed gekomen rapport van de Heide-
maatschappij over de mogelijkheden van
een andere bestemming voor het circultge-
bled door de raad wordt behandeld, komt
de kwestie van de beperking van het aan-
tal eksploitatiedagen automatisch opnieuw
aan de orde.
Uitstel van eksekutie dus.

WATERSTANDEN
H. W. L. W.

24 sept.

25 sept.

26 sept.

27 sept.

28 sept.

29 sept.

30 sept.

05.50

06.23

06.58

07.49

08.51

10.13

11.50

12.18

12.51

13.19

14.17

15.03

16.40

18.16

H. W.

17.56

18.40

19.09

20.13

21.21

22.59

23.52

1 W

00.34

01.07

01.36

02.41

03.48

05.01

06.20



DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 25 en zondag 26 september:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
24—30 september:
ZEESTRAAT APOTHEEK, Zeestraat.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 26 september:
Kerk:

10.30 uur: jeugddienst: dr. G. Snijders
van Haarlem.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer W. J. Mulder.

NED. PROTESTANTEN BOND. Brugstraat

Zondag 26 september:
10.30 uur: mej. ds. Van Vliet, n.h. te
Hoorn.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 26 september:
10 uur: ds. J. de Waard.
19 uur: ds. Joh. Pasveer, Umuiden.

Het Huis In de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

H. AGATHAKERK, Grote Krocht 45

Zaterdag 25 september:
19.30 uur: misviering.

Zondag 26 september:
9.30 uur: eucharistie met nederlandse sa-
menzang en kantor-organist.
11.30 uur: met meerstemmige zang van
het dames- en herenkoor.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, Llnnaeustraat
Zondag 26 september:

8.30 uur: misviering.
11 uur: eucharistie m.m.v. de liturgische
werkgroep noord.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

rest van agenda
vlot door raad afgewerkt
De op woensdagavond voortgezette verga-
dering van de zandvoortse gemeenteraad
nam voor wat het openbare gedeelte be-
treft — er volgde nog een besloten zitting
— ruim anderhalf uur In beslag.

De meeste voorstellen gingen vlot onder de
hamer door w.o. een aantal onderwijsvoor-
zieningen. Bij de behandeling van een sub-
sidie voor herstel van de klokkestoelen in
de toren van de rk kerk aan de Grote
Krocht rees bij enkele afgevaardigden de
vraag waarom de gemeente hier moet bij-
springen.
'Omdat de toren niet meer valt weg te den-
ken in ons dorpsbeeld', antwoordde wethou-
der VAN DER MIJE (chu).
Alleen de vvd-fraktie stemde tegen het voor-
stel om voor de aankoop van recent werk
van beeldende kunstenaars uit Haarlem e.o.
— waaronder Zandvoort — voor dit jaar
een krediet van ƒ 3000 beschikbaar te stel-
len. De liberalen hadden weinig vertrouwen
in de haarlemse kommissie die de werken
moet beoordelen.
'Dan pikt Haarlem het beste in en krijgen
wij de restanten toegeschoven', meende me-
vrouw HUGENHOLTZ.
Voorzitter NAWIJN verzekerde dat dit niet
het geval was. Maar de vvd — niet alleen
beducht voor het roofzuchtige Haarlem,
maar ook voor recente kunstprodukten —
wilde er niet in geloven.
De meerderheid van de raad was het eens
met het afwijzende standpunt van het kol-
lege inzake het verzoek van de eksploitant
van de kinderboerderij voor de aanleg van
een ruitertracé in het Vijverpark. De heren
JANSSENS en VAN AS wilden het toch
voor een jaar proberen en dan opnieuw be-
kijken of we er mee door moeten gaan.
Maar zij slaagden er niet in de tegenstan-
ders te overtuigen en het ruiterpad kreeg
geen kans.
De volksvertegenwoordiging verleende ten-
slotte de nodige faciliteiten voor de bouw
van een bejaardenhuis in de Kostverloren-
straat nadat de hr. WIJNBEEK er op had

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J„ v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

gewezen dat we op dit moment t.a.v. de
exploitatiekosten nog in het duister tasten.
Hij vreesde dat die kosten aan de zeer ho-
ge kant zouden "zijn.
Na een opmerkelijk korte rondvraag sloot
de voorzitter het openbare gedeelte van de
bijeenkomst en ging de raad over tot een
besloten zitting.

RAAD 26 OKTOBER A.S.
OPNIEUW BIJEEN
De eerstvolgende openbare bijeenkomst van
de zandvoortse gemeenteraad is vastgesteld
op dinsdag 26 oktober a.s.

NAJAARSKOLLEKTE
REKLASSERING
Zoals ieder jaar wordt eind september de
nationale inzamelingsaktie t.b.v. de instel-
lingen die zich bezighouden met het reklas-
seringswerk onder eks-gedetineerden gehou-
den. Uiteraard vindt deze kollekte ook in
Zandvoort plaats. Het organiserend komité
hoopt van harte dat de opbrengst een suk-
ses zal worden.

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 21 september 1971 nr. 14 op grond
van artikel 21 van vorengenoemde wet
heeft verklaard, dat voor het gebied in
hoofdzaak begrensd door Kerkstraat, Post-
straat, Duinweg en Thorbeckestraat, welk
gebied op de bij bedoeld besluit behorende
kaart met een rode omlijning is aangeduid
een bestemmingsplan wordt voorbereid en
daarbij heeft bepaald, dat het verboden is
binnen deze gebieden, zonder of in afwij-
king van een schriftelijke vergunning van
burgemeester en wethouders (aanlegvergun-
ning) de navolgende werken voor zover
geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden,
geen normale onderhoudswerken zijnde,
uit te voeren:

a. opslagplaatsen, vuilstortplaatsen en puin-
stortplaatsen aan te leggen;

b. terreinen op te hogen of af te graven en
kanalen te graven;

c. werken, geen bouwerken zijnde, of werk-
zaamheden ten behoeve van het stich-
ten van fokkerijen van varkens, nertsen
e.d. te verrichten;

d. paden, wegen en andere verhardingen
aan te leggen;

e. parkeerterreinen, sportterreinen, tennis-
banen, kampeerterreinen, speeltuinen en
soortgelijke objekten aan te leggen;

f. ondergrondse of bovengrondse telefoon-
leidingen, energieleidingen en transport-
leidingen voor gassen of vloeistoffen
aan te leggen.

Genoemd besluit lig ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, 22 september 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Bekendmaking
In verband met de brand in het Consulta-
tiebureau in de Poststraat te Zandvoort,
zijn de volgende regelingen getroffen wat
betreft plaats van consult:

1. Dr. D. W. de Bijll Nachenius • Gemeen-
schapshuis.

2. Trombosedienst - Gemeenschapshuis.
3. Laboratorium Smit • Dinsdag en vrijdag

tussen 8.30-9.30 uur in het Kruisgebouw
Van Lennepweg 2.

4. Zuigelingen- en kleuterzorg • Krulsge-
bouw, Van Lennepweg 2.

5. Jeugd Maatschappelijk Werk • Gemeen-
schapshuis.

Spreekuren blijven ongewijzigd, tenzij an-
ders aangegeven.

Bekendmaking
Met ingang van 1 oktober a.s. zal de afde-
ling burgerzaken. Schoolstraat 6, tot nader
aankondiging op de vrijdagavonden voor
het aanvragen en afhalen van reispapieren
gesloten zijn.

AUTOWEDSTRIJDEN
OP CIRCUIT
Overmorgen organiseert de NAV nationale
autoraces om het kampioenschap van '71
op de racebaan in de noorderduinen.
Verder worden twee internationale wedstrij-
den gehouden voor de Trohpy of the Dunes.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

Nou kon Bartje verleden week wel lollig
schrijven over de R in de maand, hij heeft
zeker niet geweten dat hij eigenlijk een on-
derwerp aansneed, dat ons nogal aan-
spreekt. Hij zal 't wel niet zo bedoeld heb-
ben, maar de R in de maand is een ernsti-
ge aangelegenheid.
Een paar weken geleden had ik er nog niet
zo'n weet van, maar sedert een paar da-
gen tob ik met een rasechte winterse ver-
koudheid die me wel even laat weten dat
er een R in het spel is, hoewel je dat we-
kenlang in september niet gemerkt hebt.
Ik geneer me wel wat hoor, want een snip-
verkouden stoeleman is zelfs in dit land be-
lachelijk.
Jans zegt dat het samenhangt met de leef-
tijd, Nou, dat vind ik dan ook maar een
rot opmerking. Heb 't er ook gezegd dat
ik dat niet graag hoor en dat een mens
net zo oud is als-ie zich voelt.
U weet het, neem ik aan: Na het weekein-
de gaan we opbreken. Dan zetten wij er
definitief een punt achter.
Er is momenteel niet veel meer te beleven
aan het strand. Ondanks het mooie weer
var» vooral de eerste dagen van deze week,
heb ik een niet vermoeiend karweitje ge-
had! Ik zet m'n stoelen vanzelfsprekend niet
meer uit, ik wacht gewoon op wat er komt.

De meeste mensen, die nu nog komen, zoe-
ken 't overigens graag wat hogerop, wat
dichter bij of in de tentl
Op 22 september lees ik nog een weerbe-
richt, dat begint met: 'Warm en meest zon-
nig, met een zwakke wind uit zuidoost tot
oost. Maksimum temperatuur 25 graden'.
Met zo'n bericht in juli knijp je je handen
dicht, maar voor september is 't toch wel
iets uitzonderlijks.
Maar dat is nou wel wat anders. Ze begin-
nen nu te vertellen dat het hqgedrukgebied
z'n betekenis aan 't verliezen is. Het woord
'regen' is eindelijk ook eens in de weerbe-
richten gevallen. En dan weet ik 't wel.
Misschien straks nog een knallend onweer,
(zeggen de mensen: afscheid van de zo-
mer!) en dan is 't uit.
Iemand vroeg mij nog eens over de vervui-
ling van de Noordzee. Of dat nou echt zo
erg was. 't Is maar wat je erg noemt. Als
je een verstokt zeezwemmer bent, vind je
't erg, maar als je van je leven nooit in
zee komt, kan 't je eigenlijk geen lor sche-
len! Nou kom ik er ook niet al te dikwijls
in, heb ik geen tijd voor en als ik er wél
tijd voor krijg, kunnen m'n botten er niet
meer tegen, maar ik kan wel zeggen dat
er — zeker deze zomer — een merkbare
verandering is. Het schuim op de branding
kon vroeger nog wel spierwit zien, maar
tegenwoordig zit er een beetje gore, bruine
tint in. En enkele keren hebben we meege-
maakt dat het strand, waar de vloed was
teruggelopen en door de zon beschenen
werd, gewoonweg stonk! En dan kwamen
de baders ook tamelijk vies uit zee. Zulke
dingen gebeuren niet alleen aan de kust.
De vervuiling van moeder natuur komt prak-
tisch overal voor. Ik vraag me wel eens af
waar dat heen moet. Als steeds meer men-
sen zich die vraag stellen, komt er mis-
schien een oplossing voor.
Ik kan er niks aan doen, maar ik heb zo'n

Neem uw brood, koek,
beschuiten biscuits
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Makelaar °s

fl. W. COSTER .
Burg. Engelbertsstraat 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

BELANGRIJKE

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.
Perm. te huur: zeer mooie
ruime zolderkamer, grote
ramen, nieuw gestoff., des-
gewenst gemeubil., koud en
warm str. water, c.v., 1ste
stand, voor rustige dame of
heer, b.b.h.h., f 175,- per
mnd. Br. ond. nr. 7001 bu-
reau Zandv. Crt. '
Te koop: Hoenson oliehaard
met toebeh. 20.000 cal.
Tel. bevr. bij: J. Kerkman,
Treubstraat 13, tel. 4043.
2 leidsters van Groot Kijk-
duin zoeken ieder een vrije
kamer. Tel. 2697.
Te huur gevr.: per 1 dec.
gestoff. flat of parterre van
huis m. vrije keuk., douche-
toilet en c.v. in Bentveld of
Zandv. Br. ond. nr. 7003
bur, Zandv. Crt.
Van Jezus gehoord?
Akkoord, maar kent U hem?
Bezoekt eens de geestelijke
opwekkingsamenkomsten op
maandagavond 20.00 uur
in Gebouw Ned. Protestan-
ten Bond, Brugstraat, Zand-
voort.
Mooie droge eiken- en beu-
ken haardblokken, ƒ 90,-
per ton. Te bevr. bij: P. van
Lammeren, Voorplaats 6 te
Santpoort. Tel. na 18 uur:
023 • 377684.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort:
aangeb.: 4 kamerwon., bad-
kamer, tuin 8 x 8 m. omg.
Churchillaan. Telefoon 020-
76J706, evt. 126653.
Jong echtp. met kind zoe-
ken woonruimte in Zandv.
of omg. Zij: evt. genegen
huish. werk op zich te ne-
men. Br. met huuropg. Bre-
derodestraat 43, tel. 5182.
Prachtige rijdende witte
kamervolière. Te bevr. dr.
C. A. Gerkestraat 19rd.
Te koop: bijzetkachel voor
naast het fornuis. Smits,
Diaconiehuisstraat 5.
WEGGELOPEN: zwart ka-
tertje. Ter. te bez. Wilhel-
minaweg 15, tel. 2777.
WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort:
aangeb.: 3 kam. en keuken
2e étage. Frederik Hendrik-
straat, tel. 020- 124987.

WOONHUIZEN te koop
aangeboden:
DORPSPLEIN 3 met souter-
rain.;
CONST. HUYGENSSTR. 24
voorzien van c.v.
Leeg te aanvaarden.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

HELPT U MEE op zater-
dag 2 oktober door een
paar uurtjes te kollekteren
voor de dierenbescherming?
Graag tel. opgeven op 2582
of 5862. Wij doen wat we
kunnen. U OOK?

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort:
aangeb.: 1ste étage, 4 ka-
mers, badk. (A'dam-zd.);
gevr.: 1 fam. huis (liefst
met tuin en garage in Zand-
voort. Br. ond. nr. 7002 bu-
reau Zandv. Crt of tel. 020-
717756.

ZANDVOORT, FAHRENHEITSTRAAT 54 LEEG
TE KOOP:

modern woonhuis
met c.v., gas, dubbele garage, achtertuin op het
zuiden, wooneetk. met open haard, div. betimme-
ringen, alle muren gegranold, ruime keuken met
extra kastjes, 3 slaapk., douche, zolder met vas-
te trap en ruime vierde slaapk. met dakkapel.
Direkt na verkoop te aanvaarden. Vraagprijs:

• ƒ 75.000,—. Bez. na telef. afspraak met make-
laar o.g.

A. van Dormolen
Tel. 023-280975, (ook 's avonds).

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

SANDEVOERDE
ORGANISEERT
AVONDRALLY

Morgenavond houdt de autosportvereniging
Sandevoerde een avondrally voor auto's.
De lengte van de rit bedraagt 50 kilome-
ter. De rit begint om acht uur bij hotel
Keur aan de Zeestraat. Inschrijven voor de
rally is vanaf zeven uur ter plaatse moge-
lijk.

P. v. d. A.
ZANDVOORT

ledenvergadering
30 SEPTEMBER, 's avonds 20.00 uur

in Gemeenschapshuis.

MAC-MOTORRACES
OP CIRCUIT
Veertien dagen voorafgaande aan de grote
Noordzeerally zal de Motor- en Autoclub
'Zandvoort' op 3 oktober a.s. voor de derde
en de laatste keer in dit seizoen de races
met standaardmotoren, sportmachines. en
zijspannen op het circuit van Zandvoort or-
ganiseren. Dit zijn tevens de laatste wég-
races in Nederland.
De klasse-indeling voor de produktiemachi-
nes zal bij wijze van proef op een andere
manier worden gehanteerd. Was bij voor-
gaande races de trainingstijd, ouderdom
machine en rijvaardigheid van de deelnemer
van belang, deze keer zal er naar cylinder-
inhoud worden ingedeeld.
Deze nieuwe indeling geeft een strijd tus-
sen gelijkwaardige machines te zien, waar-
bij de kwaliteiten van de rijder de doorslag
zal moeten geven. Ook voor deze laatste
wedstrijden hebben een groot aantal rijders
ingeschreven. Zij willen voor de laatste
keer in dit seizoen, hun krachten meten.
Ondanks het feit dat het kampioenschap
voor de zijspanklasse reeds beslist is, zul-
len de meeste zijspanéquipes toch weer van
de partij zijn om de beker voor de snelste
ronde in de wacht te slepen. De wedstrij-
den vangen aan om 13,00 uur.

OPENBARE
PVDA-BIJEENKOMST
OP 30 SEPTEMBER
De afdeling Zandvoort van de pvda belegt
op donderdag 30 september a.s. een open-
bare ledenbijeenkomst in 't Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat. Tijdens de
vergadering zal wethouder A. Kerkman een
nadere toelichting geven op zijn besluit per
1 januari af te treden. De fraktievoorzitter
en vermoedelijke opvolger van de heer
Kerkman in het kollege van b en w, de hr.
l. M. Aukema, zal nader ingaan op het be-
sluit van de raad het circuitgebruik voor
1972 niet te beperken.

idee dat de frisdranken in het'volgend sei-
zoen wat meer gaan kosten. Over de mil-
joenen-nota gesproken. Autorijden wordt
ook duurder, maar daar heb ik niet zo'n
pijn aan, omdat autorijden niet mijn sterk-
ste zijde is. Trouwens Jans zou niet eens
willen hebben dat ik met zo'n ding op de
weg kom. (En als Jans gesproken heeft,
is de kous af!)
Donderdagavond begon de doodsklok over
het seizoen 1971 te luiden. (Jans zegt dat
ik een engerd ben) 't Is toch zeker zo?
Het regende, de wind stak op uit het wes-
ten en zelfs noordwesten en mijn verkoud-
heid zet lekker door. Ik doe een borstrok
ekstra aan.
Volgende week laat ik me nog even horen.
Nog één keertje dan! Ik geloof dat ik niet
veel goeds kan voorspellen over het weer
van vandaag (vrijdag) 't Is jammerl

STOELEMAN

BONDSONDERSCHEIDING
VOOR M. J. METHORST
Door het hoofdbestuur van de Budobond
Nederland is aan de voorzitter van deze
organisatie, de heer M. J. Methorst te
Zandvoort, tijdens een te Utrecht speciaal
daarvoor gehouden hoofdbestuursvergade-
ring de eerste dan (zwarte band) toege-
wezen voor de verdiensten, die hij de afge-.
lopen tien jaar heeft gehad voor de judo-
sport in Nederland.

BURGERLIJKE STAND
17—23 september 1971

Geboren: Pauline Marianne, d.v. P. Hoog
vorst en'J. W. Ruiter.
Overleden: Wilhelmina Verschuur, oud 53
jaar.
Ondertrouwd: Gerardus Vrees en Maria
Louise Sophia Mulder; Anthoon Drommel
en Yvonne Keesman.
Gehuwd: Kees Loos en Klaartje Sieraad;
Eduard Paul Gerrit van der Rest en Yvon-
ne van Eldik; Hein Roelvink en Janneke Eli-
sabeth Marina Koning; Jan Bruggeman en
Marion Derr; Marius Adriaan Vis en Luurt-
diena Charlptte Huseke Havinga.
Geboren buiten de gemeente: Mireille, d.v.
S. P. Martina en C. Dreckmeier; llja, d.v.
W. J. Bosch en M. E. Vijlbrief; Armand Er-
win; z.v. R. E. van der Sluis en A. E. J.
Jacobs.
Overleden buiten de gemeente: Hendrina
Cornelia Sandifort, oud 86 jaar, gehuwd
geweest met J. van der Vlugt.

UITSLAGEN P.V. PLEINES
Afgelopen zondag nam de postduivenver-
eniging deel aan een wedvlucht voor oude-
en jonge duiven vanaf Soignies, afstand
203 km. Gelost om 9.15 uur, arriveerde de
eerste duif om 12.0.53 uur.
De uitslagen luiden bij de jonge duiven:
R. Driehuizen: 1, 3, 4, 6, 9; J. Koning: 2;
Jb. Koper: 5, 10 en C. van Egmond: 7, 8.
Bij de oude duiven waren de resultaten:
P. Dannenburg: 1, 10; C. van Egmond: 2,
5, 7; Jb. Koper: 3, 4, 8; R, Driehuizen: 6
en. C. Visser: 9.

Een salarisrekening bij de ABN,
dat ispas gemakkelijk!
Waarom zou u uw salaris niet direkt op een
ABN-salarisrekening laten storten? Het staat er veilig,
brengt rente op en verlost u van een hoop kopzorgen.
Uw betalingen lopen voortaan via de bank en u kunt
gebruik maken van alle diensten van ons moderne
bankapparaat, want de bank knapt van alles voor u op,
die service biedt een moderne echte bank nu eenmaal!

l

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
i '. voor een salarisrekening --^-

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) S341



RADIO PEETERS n.v./grammofoonplaten, portable radio's en t.v.'s
haltestraat 56 — zandvoort — telefoon 3618
RADIO PEETERS n.v./hi-fi apperatuur, televisie, radio's, recorders,
pick-ups, cass. recorders, onderdelen, groot en klein huish. apperatuur
Passage 11 — zandvoort — telefoon 5458

GROENTE- EN FRUITHANDEL

J. Dalman
SCHOOLSTRAAT 1 ZANDVOORT

OP 30 SEPT. 1971
Receptie 29 september van 19.00-21.00 uur.

l N S T A L L A T I E B U R EAU

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat
Zandvoort • Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

ZWANGERSCHAPS GYMNASTIEK

Mevr. Klijn, Fahrenheitstraat 54,
telefoon 2880. modellen

Wij zijn

wegens vakantie gesloten
van maandag 27 september t/m vrijdag 8 oktober

Zaterdag 9 oktober staan wij weer gaarne tot
uw dienst.

Ton van der Voort
WIJNEN EN • DELICATESSEN

Haltestr.-36 - Zandvoort • Telefoon 02507-2215

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoopt"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

HONDEN
Voor deskundig

ScheVen
Plukken
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, 'tel. 2907-5117.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

(en ikker
Schoonheidsspecialiste - Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage
Elektrische ontharing

Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes)

Manicuren • Lichaamsmassage - Speciale
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Dépositaire van Binella, een produkt van
Ciba A.G. - Zwitserland.

een

Europese k
mam Een symbool van kwaliteit en schoonheid. Bewonder

deze keuken, die meer waard is dan haar prijs.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot f 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

Schilders-
bedrijf

Keukeninstallatiebedrijf „Zandvoort"
PARADIJSWEG 11 • ZANDVOORT • TEL. 02507 2361

H.C. v.
Telefoon 2638.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en \varmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT - TELEFOON 3270

•» maaltqd t» Mn

SLANK
MET

PROTESTANTS COÖPERATIEVE BEGRAFENISVERENIGING U.A.
Begrafenis - Transport - Crematie - Rouw- en Ontvangkamers

HAARLEM, Witte Heerenstraat 20 - Tel. 023 - 313753 - 310457
Dag en nacht te ontbieden.

Nylonvill-, hoogpolige en haartegels

TAPIJTTEGEL - BOETIEK ASTRA
KORTE 'GIERSTRAAT 1 - HAARLEM

Verblekend witte prijzen! 3

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting. .
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x f 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 - 4 2 1550.

Het Dr. Joshua Bierer
Centrum

gevestigd in het Strandhotel, boulevard Paulus
Loot 1 te Zandvoort, vraagt:

een administratieve kracht
bekend met het doorschrijf-systeem.
Zij, die ouder zijn en door werken jong willen
blijven, wordt hier eveneens een kans geboden.

Sollicitaties gaarne te richten aan administratie
of telef. afspraak maken, 02507-4941.

SPORTSCHOOL

WIM BUG HE L
A. J. v.d. Moolenstraat 47 • Tel. 5829 - Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met of zonder volleybal
BADMINTON - JUDO - JIU JITSU
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jongens
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS - JEUGDCLUBS -
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend

Handelskantoor
bij het Amstelstation te Amsterdam (ca. 20 trein-
min. v.a. Zandvoort]), vraagt voor spoedige in-
diensttreding:

typiste/
kantoorbediende
eventueel PART-TIME, voor alle voorkomende kan-
toorwerkzaamheden. Leeftijd ca. 17 a 18 jaar.
Werktijd bij voorkeur van 13.00 tot 17.00 uur
(of langer).
Salaris, enz. nader overeen te komen.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan firma
C. DE KRIJGER, Johan Siegerstraat 8, Amster-
dam-Oost, tel. 020-920321 of tel. 's avonds
Zandvoort: tel. 4169.

De
Dr. Joshua Bierer stichting
vraagt voor haar centrum in het Strandhotel,
boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort:

hoofd huish. dienst
Het betreft hier een huis waarin 100 mensen
wonen.
Zij, die denken een dergelijk objekt huishoudelijk
aan te kunnen, vragen wij te solliciteren, schrifte-
lijk of telefonisch een afspraak te maken.
Ons telefoonnummer is 02507-4941.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Meubilaire veiling
op donderdag 30 september 's morgens 10 uur
in het Veilinggebouw 'De Witte Zwaan', Dorps-
plein 2 t.o. van Deurwaarder Haasters te Haarlem.

w.o. zal worden geveild uit diverse inboedels, di-
verse eethoekjes, bankstellen, losse clubjes, div.
kasten, Mechels eiken kast, Biedemeyer eethoek,
dressoirs, ronde tafels, schalen, slaapkamers, kin-
derbedjes, gasfornuis, grote boekenkast, klooster-
eethoek, vloerkleden, Pers. kleden, gordijnen, ta-
fel en divankleden, koelkasten, div. kleingoed, ko-
per, tin, glaswerk, antiek fornuisje en vele andere
goederen, wat verder is te bezichtigen.

Lef op!
Op dinsdag 28 september van 10 uur 's morgens
tot 8 uur 's avonds en woensdagmorgen tot 12 u.

Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.
Veilingdirektie Fa. WATERDRINKER

Het Strandhotel, waarin is ondergebracht

het
Dr. Joshua Bierer Centrum

vraagt:

huishoudelijk personeel
voor hele of halve dagen. Sollicitaties dagelijks
mondeling of telefonisch 02507-4941.



Groente
^"''

Nu extra
voordelig
naar keuze
blik
0.46
liter

t/m zaterdagmfj^ %m t/mPaprika
kwaliteitsklasse I ^^^k^^A

3 stuks ff O
mm FIJNE •Handpeer

*
Bonna Louise
d'Avranches
kwaliteitsklasse I
mandje ±l'/2 kilo

per kilo

Buitjes
gewassen en

5 kilogeselecteerd l?8
Karvan Ce vitam

; f les 0.3 liter

RlO]E Spaanse tafelwijn
rood of wit

fles 0.75 liter195
Ch Kr entenstoet

J09± 500 gram

Oh Ghoc. Vlokken
melk of puur

doos 200 gram79
Japanse Makreel
in olie
Three Diamonds

blik
ZOO gram . 58

Oh Zig-zag watten
zachte, zuivere watten
voor cosmetisch en
farmaceutisch gebruik

150 gram 99

Oh Schoencrème
bruin of zwart
2 doosjes a 45 gram

Dweil
gaat daardoor extra
lang mee-neemt
veel water op
kleuren
blauw en wit

Uit onze afdeling delicatessen
VARKENS-

Frikandeau
100 gram

Oh Albimaticwasmiddel voor alle BËST-S
wasmachines KffilT -"̂ ™-V ̂
draagkarton 3 kilo J9» ^JF&

melkchocolade

J»

ChSinas kbozuürvrije
vruchtenlimonade 2 *

liter

pak 500 gram

ChKoffiemelk 1/1 fles 1000 gram 135
"|UltJ3EPIEPVRIESI"

W 1̂  ••aiDercheijn£*M .Kabeliauwhlets pak 400 gram*
«**« qRiblappen

500 gram

Geldig t/m zaterdag

Borstlappen
500 gram

Rnndemdlade
DOORREGEN

500 gram

.̂ ^

LuncheonMeat
119
JL*blik 340 gram

Znurkoolspek
vacuüm verpakt ^f^^f^

O«f100 gram

albertheijn

Speculaasbrokken
pak

400 gram
Uit onze afd. gebak t/m zaterdag

Tompouees

Plant nu al 't voorjaar in uw tuin

Bloembollen
van export-kwaliteit

TuinpakkefnoToiien
inhoud: 40 tulpen (4 soorten),
25krokussen(gemengd),20narcissen,
25 blauwe druifjes 4 f t*tl

14?°ysamen

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarva
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Prijzen gelden van donderdag 23 t/'m woensdag 29 september.

naar
• HI^PBH^^^BHIjSL >
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ZANDVOORTSE GOU
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13.50 per jaar
C t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

zandvoortmeeuwen en zvv
deelden de punten
De eergisteren gespeelde uitwedstrijd van
Zandvoortmeeuwen tegen het zaandamse
ZVV is In een 1—1 gelijk spel geëindigd.
Zandv.m. scoorde laat. Elf minuten voor het
einde zag ZVM-aanvoerder Gerard Nijkamp
kans de in de eerste helft opgelopen achter-
stand weg te werken met een voor de doel-
verdediger van ZVV onhoudbaar schot.

In de eerste vijftien minuten van de wed-
strijd op het ZVV-terrein waren de ploegen
afwisselend in de aanval en de verdediging.
Gerard Nijkamp was bijzonder aktief in de
voorhoede en kreeg een paar fraaie kansen
om te scoren. Maar de afwerking was niet
vlekkeloos en zijn schoten gingen naast en
over de doelpalen van de tegenstander.
Jammer, want het werd na een kwartier
spelen voor Zandv.m. steeds moeilijker een
opening in de defensie van de gastheren te
vinden. De strijd verplaatste zich na de be-
ginfase meer en meer in de richting van het
doel van de kustbewoners en de achterhoe-
de wist zich slechts met de grootste moeite
onder de druk van de aanvallen van de
zaandammers te handhaven.
Keeper Bos — deze middag wel bijzonder
op dreef — bleek voor de ZVV voorhoede
de grootste sta-in-de-weg. Bos gaf de soms
tot op enkele meters voor zijn doel doorge-
drongen ZVV-aanvallers geen enkele kans
de doelpalen te passeren. Om de druk op
de defensie enigszins te verlichten greep
Zandv.m. naar het beproefde middel van de
buitenspelval. Maar soms is het middel er-
ger dan de kwaal en dat overkwam de geel-
blauwen acht minuten voor het einde van de
eerste helft. De arbiter floot niet toen Teens-
ma achter de naar voren gekomen verdedi-
ging kwam. Dit keer was Henk Bos kans-
loos, 1—0.
De ZVM-aanhang, zelfs de meest doorge-
winterde supporters, hadden sombere ver-
wachtingen van hel eindresultaat. Maar
voetbal is en blijft een grillig spel en Zand-
voortmeeuwen bewees dit in de tweede
helft. Met een serie c/errompelende aanval-
len maakte het elftal een eind aan de supre-
matie van ZVV. Het leek er op of de verde-
diging van de gastheren onder de stormloop
van de bezoekers zou bezwijken, maar de
achterhoede slaagde erin zich te herstellen
en een volledige doorbraak te voorkomen.
Helaas ontbrak het Zandv.m. in deze perio-
de aan schutters om de vruchten van het
overwicht te plukken.
Toch bleef de voorhoede van ZVV gevaar-
lijk. Een onverwachte uitval bracht de de-
fensie van Zandv.m. een ogenblik in paniek
en het was Hans Paap die op het nipper-
tje een doelpunt wist te voorkomen. Later
stichtte een snelle uitval van de gastheren
opnieuw verwarring onder de verdedigers
van Zandv.m. Henk Bos hield het hoofd
echter koel en wierp zich bijtijds op de bal.
In de laatste vijftien minuten van de wed-
strijd kreeg de thuisklup vrijwel geen kans

ZVM ERELID W. LOOS
OVERLEDEN
Zondagavond is na een vrij langdurig ziek-
bed in een Haarlems ziekenhuis de heer
W. Loos, oud-firmant van de vishandel
Kerkman en Loos, overleden. Hij bereikte
de leeftijd van 70 jaar.
De heer Loos had een aktief aandeel in
de ontwikkeling van de voetbalsport in de
gemeente. Vele jaren maakte hij deel uit
van de elftalkommissie van 'De Zeemeeu-
wen' en na de fusie met 'Zandvoort' van
de voetbalvereniging 'Zandvoortmeeuwen'.
Wegens zijn verdiensten voor het amateur-
voetbal werd hij tot erelid benoemd.

HAARLEMSE
KUNSTENAARS
EKSPOSEREN
IN EIJLDERS

Twee haarlemse kunstenaars, de beeidhou-
wer Piet van Heerden en de schilder-grafi-
kus Rob Clous, eksposeren vanaf 2 oktober
t.e.m. 31 oktober in Galerie Eijlders aan de
Verlengde Haltestraat 77.
De tentoonstelling al zaterdagmiddag om
5 uur worden geopend door burgemeester
J. Ritsema van Bergen (NH).
De ekspositie is, behalve 's maandags, da-
gelijks voor het publiek geopend.

meer om uit te breken. Zonder onderbre-
king lanceerde de aanvalslinle — waarin
Bruijnzeel was vervangen door Gerard Ko-
per — de ene aanval na de andere op het
doel van de gastheren. Elf minuten voor
het slotsignaal drong Nijkamp diep in de
verdediging van ZVV door en knalde het
leer achter de zaanse keeper, 1—1. Arend
Stobbelaar probeerde in de laatste sekon-
den nog het winnende doelpunt te scoren,
maar zijn schot werd door de paal gekeerd.
Het bleef 1—1, een resultaat waarmee
Zandv.m. overigens niet ontevreden mag
zijn.

Hier volgt de stand
eerste klasse A van
de wedstrijden van
OVVO
SDW
DCG
Uithoorn
Elinkwijk
Rood Wit A
ZVV
Zandv.m.
Zilverm.
AFC
Hollandia
De Spartaan

in de kompetitie in de
de zondagamateurs na
afgelopen zondag:
3 3 0 0 6 5—0
3 2 1 0 5
3 2 1 0 5

6—4
6—4
5—2
2—1

3 1 2 0 4
3 1 2 0 4
3 0 3 0 3 0—0
3 0 2 1 2 1—2
3 0 2 1 2 2—3

2 2 5—6
2 2 2—4

3 0 1 2 1 3—5
3 0 0 3 0 0—6

UITBREIDING
BODAANSTICHTING
IN VOORJAAR GEREED
In het voorjaar van 1972 hoopt men ge-
reed te komen met de uitbreiding van het
bejaardentehuis A. G. Bodaanstichting aan
de Bramenlaan in Bentveld, waardoor de
kapasiteit met 100 bedden wordt uitgebreid.
Afgelopen vrijdag ging bij het bereiken van
het hoogste punt van het kompleks de vlag
in top. De voorzitter van het bestuur, mr.
H. U. Thoden van Velzen, deelde bij deze
gelegenheid mee dat het aantal aanvragen
voor opname in het bejaardenhuis in de
honderden loopt. Achter het huis wordt mo-
menteel een midgetgolfbaan met 18 holes
aangelegd.

VOETBALLERS GEWOND
DOOR STUKJES GLAS
Vier spelers van het vierde elftal van EDO
hebben zondagmorgen tijdens de eerste
helft van de wedstrijd tegen Zandvoortm. 5
op het speelveld aan de Van Lennepweg
lichte verwondingen opgelopen door stukjes
glas. Een nader onderzoek bracht aan het
licht dat de glasdeeltjes zich bevonden tus-
sen de kompost die eerder over het speel-
veld is verspreid. Na de hevige regenval
van vrijdag en zaterdag is het glas waar-
schijnlijk aan de oppervlakte gekomen.
De scheidsrechter besloot de wedstrijd di-
rekt te staken. Op welke wijze het glas in
de kompost terecht is gekomen zal verder
worden onderzocht. Over het gebeuren is
rapport uitgebracht aan de KNVB.

voor vredesaanloop
bestond redelijke belangstelling
Zaterdagmiddag werd er in het Gemeen-
schapshuis van Kalf twee tot vier uur in
het kader van de Vredesweek, de manifesta-
tie 'vredesaanloop' gehouden.
De organisatoren, leden van de verschillen-
de kerken, van de bibliotheek en de we-
reldwinkel, hadden er voor gezorgd dat er
op de lagere scholen in de Vredesweek ge-
werkt werd aan verschillende projekten die
vrede als thema hadden.

De werkstukken die waren te zien varieer-
den van kollages, maquettes, tekeningen,
beeldjes tot vliegers waar met grote let-
ters het woord vrede op prijkte. Favoriete
materialen bij de werkstukken waren ver-
scheurde landkaarten en prikkeldraad. Ook
op de manifestatie zelf werd er door de
kinderen nog lustig gekleid en gekleurd, in
een hoek van de hal, die hiervoor was in-
gericht.
In de stand van de wereldwinkel konden de
bezoekers prodrukten uit de onderontwik-
kelde landen krijgen en in een stand van
de bibliotheek was er informatie in de
vorm van boeken aanwezig. Lichtbeelden
en films vervolmaakte het geheel terwijl
men in een speciaal hoekje kon praten on-
der het genot van een kopje 'wereldthee'.
De belangstelling die er voor deze manifes-
tatie werd getoond was redelijk. De nadruk
van de vredesaanloop lag op het zelf doen
van de mensen, wat natuurlijk een vereiste
is bij het verkrijgen van een wereldvrede.
De kinderen hadden het in ieder geval be-
grepen.
Er kan wel gezegd worden dat er in de
Vredesweek, dit jaar in het algemeen
veel stof is opgewaaid, over het gekozen
thema. Het aksepteren van geweld om vre-
de te verkrijgen is een zaak waar veel men-
sen moeite mee hebben. De reakties die er
kwamen, toen de wereldraad van kerken be-
sloot 200.000 gulden te schenken aan de

HIER STAAT UW BRIEF
In 'Elseviers Magazine' van 25 september
zegt de heer M. P. Joustra, raadslid voor
de VVD, dat de toekomstige wethouder van
financiën, de heer l. M. Aukema, voorne-
mens zou zijn de tekorten van de circuit-
exploitatie bij beperking van het gebruik,
te zullen dekken door verhoging van de ge-
meentelijke belastingen 'met vele honderden
percenten'.
Iedereen die de raadsvergadering heeft
meegemaakt of de verslagen heeft gelezen
weet dat juist het tegenovergestelde waar
is. De heren Aukema en Van der Mpolen
hebben het verhogen van deze belastingen
voor dit doel niet alleen onaanvaardbaar ge-
noemd, maar d.m.v. een alternatieve begro-
ting ook aangegeven dat dit niet noodzake-
lijk is.
Omdat wij van mening zijn dat verdachtma-
king en bedrog uit de discussie om het cir-
cuit geweerd moeten worden hebben wij de
fractie van de VVD om een openlijke recti-
ficatie van deze uitspraak verzocht.
Dit ging te ver.

K. Sant (secr. PVDA-Zandvoort)

guerilla-organisaties van midden-Afrika, lo-
gen er niet om. Maar dit is misschien pre-
cies wat de organisatoren van de Vredes-
week hebben gewild: een Vredesweek die
de diskussie over de vredesprpblemen goed
los maakt. Al met al een pittig weekje.
De dekenaktie is minder goed verlopen. Er
kwamen m het totaal zeventien dekens bin-
nen. Dit is te danken aan de slechte orga-
nisatie van het ophalen van de dekens en
de beperkte publiciteit die er over is ge-
weest. De reaktie van een dame op de
vraag van een langharige ophaler of zij nog
dekens had voor de vluchtelingen van Ango-
la getuigt hiervan: 'Jullie willen zeker de-
kens hebben om in de open lucht te kun-
nen slapen'.
In ieder geval zijn er toch nog zeventien
Angolezen door zandvoorters aan een goede
nachtrust geholpen. Ook deze week kunt u
nog met dekens terecht bij de Wereldwinkel
Kostverlorenstraat 34.

adjudant
h. sandbergen
overleden
Zondagavond is de waarnemend korpschef
van de zandvoortse gemeentepolitie, adju-
dant H. Sandbergen, tengevolge van een
hartverlamming overleden. Hij werd léven-
loos op straat aangetroffen achter het poli-
tiebureau aan de Hogeweg, de plaats waar
hij gewoonlijk zijn auto stalde.

Niet alleen bij het politiekorps van de bad-
plaats heeft de dood van de adjudant diepe
indruk gemaakt, ook zij die ambtelijk of
privé met hem in aanraking kwamen heb-
ben met verslagenheid kennis genomen van
zijn overlijden. Hendrik Sandbergen werd
als politieman en als mens zowel door het
korps als de burgerij bijzonder gewaar-
deerd.
Hendrik Sandbergen werd op 22 april 1915
in Rotterdam geboren. Op 27 januari 1936
trad hij in dienst bij de politie van zijn ge-
boorleplaats als koerier. Op 1 mei 1938
volgde zijn bevordering tot agent, in '48
tot hoofdagent en in 1955 tot brigadier.
In 1956 trad hij in dienst van de zandvoort-
se gemeentepolitie in de rang van adjudant
Toen in 1967 inspekteur Van den Berg ver-
trok werd Hendrik Sandbergen tot waarne-
mend korpschef benoemd.
In de loop der jaren heeft het politiekorps
en de burgerij hem leren kennen als een
bekwaam organisator en koôrdinator van de
politiebegeleiding bij het houden van sei-
zoen- en andere evenementen. Hendrik
Sandbergen verstond als geen ander het
onderhouden van goede kontakten met alle
groeperingen uit de bevolking en met de
pers, die altijd bij hem terecht kon om in-
formatie.
Toen onlangs bekend werd dat in de in-
spekteurs-vakature was voorzien werd er
van diverse zijden op aangedrongen de ver-
diensten van Hendrik Sandbergen op eni-
gerlei wijze te honoreren. In de vorige
week gehouden raadsvergadering werd mee-
gedeeld dat hij tot adjudant F zou worden
benoemd. Hij heeft die bevordering niet
meer mogen meemaken.
Redaktie en medewerkers van de Zandvoort-
se Courant betuigen hun deelneming aan
zijn vrouw en drie kinderen. Wij zullen
Hendrik Sandbergen, een humaan politie-
man, niet vergeten.
De teraardebestelling vindt overmorgen om
12.30 uur plaats op de Algemene Begraaf-
plaats in Zandvoort-noord. Aan de begrafe-
nis gaat een rouwdienst in de geref. kerk
aan de Julianaweg vooraf, welke om 11 uur
begint.

zandv.m.-bestuurder e. Soos
nam afscheid
Tijdens een druk bezochte receptie in het
kluphuis aan de Vondellaan heeft de heer
E. Loos zaterdagmiddag officieel afscheid
genomen van de voetbalvereniging.
Na dertig jaar bestuurslid van Zandv.m.
te zijn geweest had hij tijdens de onlangs
gehouden jaarvergadering van de vereniging
te kennen gegeven zijn plaats aan een jon-
gere kracht te willen afstaan. Bij die gele-
genheid werd op voorstel van het ZVM-be-
stuur door de vergadering besloten de af-
tredende funktionaris tijdens een speciale
bijeenkomst te huldigen.
En dat gebeurde zaterdagmiddag in aanwe-
zigheid van een groot aantal genodigden,
o.w. burgemeester Nawijn, officials uit de
voetbalwereld en andere belangstellenden.
Als eerste spreker op de officiële ontvangst
sprak de nieuwe voorzitter van Zandv.m.,
de heer Wertheim, die een uitvoerig over-
zicht gaf van de loopbaan van de hr. Loos
als bestuurslid van de vereniging en zijn
vele verdiensten schetste. Mede op zijn ini-
tiatief werd er voor de elftallen een trainer
aangesteld, aldus de heer Wertheim. Spre-
ker zei grote waardering te hebben voor
het doorzettingsvermogen en de vasthou-
dendheid waarmee de heer Loos zich had
gekweten van zijn taak als tweede penning-
meester van de vereniging. Aan het slot
van zijn toespraak bood de ZVM-voorzitter
het scheidende bestuurslid een friese klok
aan.
Burgemeester Nawijn gaf eveneens van zijn
bewondering blijk voor de wijze waarop de
heer Loos zich voor zijn vereniging verdien-
stelijk had gemaakt. De vele vrije uren die
u aan de vereniging heeft besteed dwingt
ons respekt af', zei spreker. Hij noemde
het werk van de heer Loos van onschat-
bare waarde voor de aktieve vrijetijdsbe-
steding van de zandvoortse jongeren.
Na de heer Nawijn voerden o.m. de heren
Paauw, vertegenwoordiger van het hoofd-

bestuur van de KNVB, Van Duiven namens
de afdeling Haarlem van de KNVB, Brink
als afgevaardigde van de Zandvoortse
Sportraad, het woord. Uit handen van de
heer Paauw ontving de heer Loos de zil-
veren KNVB-speld, een onderscheiding die
slechts zelden wordt uitgereikt, zei deze
official.
Na afloop van het officiële gedeelte was
er gelegenheid met een persoonlijk woord
en handdruk afscheid van de heer Loos en
zijn echtgenote te nemen. Dit deden o.a.
de wethouders Kerkman en Rudenko en de
raadsleden Pas, Attema en Van As.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

28 sept.
29sept.
30 sept.

08.51
10.13
11.50

15.03
16.40
18.16

03.48
05.01

23.52 06.20

21.21
22.59

Drukkerij Oudt
v/h Gsrtenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135
V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN



FAMILIEBERICHTEN

Geheel onverwacht hebben wij op 26 september 1971 onze innig geliefde
man, vader, schoonvader en grootvader

HENDRIK SANDBERGEN
echtgenoot van Elizabeth Anna van Strien

in de nog jeugdige leeftijd van 56 jaar aan God moeten teruggeven.
Van hem mag worden gezegd, dat hij tot het laatst zijn plicht, waarvan
hij een hoge opvatting had, op een meer dan voorbeeldige wijze heeft
vervuld.

E. A. SANDBERGEN-VAN STRIEN
C. J. SANDBERGEN
P. SANDBERGEN-KERKMAN
Arlette
R. H. SANDBERGEN
J. SANDBERGEN-BIER
Katja
J. A. SANDBERGEN
J. P. PAAP

Zandvoort, 26 september 1971
Zuster Dina Brondersstraat 1
De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 30 september a.s.
om 12.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, voorafgegaan
door een dienst om 11.00 uur m de Gereformeerde Kerk, Julianaweg te
Zandvoort.
Vertrek vanaf het sterfhuis om 1030 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de be-
graafplaats.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondig ziekbed,
onze innig geliefde en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader, onze
beste broer, schoonzoon, zwager en oom

WILLEM LOOS
echtgenoot van Marijtje Kerkman

in de leeftijd van 70 jaar.

M. LOOS-KERKMAN

A. LOOS
W. LOOS-KOPER
WIM
SONJA EN VERLOOFDE
PETER
EVERT

FAMILIE LOOS

FAMILIE KERKMAN

Zandvoort, 26 september 1971
A. J. van der Moolenstraat 68A rd.

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 30 september a.s. 's middags
om 2.55 uur in het crematorium te Driehuis-Velsen.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvoort.
Bezoekuren 's middags van 3.00-4.00 uur; 's avonds van 7.30-8.00 uur.

Vertrek vanaf de rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvoort om 2.15 uur.

Heden is nog onverwacht van ons
weggenomen, na een kansloos vech-
ten en strijden voor genezing, ons
enigste lieveling en zonnestraaltje

Anke Neeltje van Oorschot
op de nog jeugdige leeftijd van
14 jaar.
„Ik voel de winden Gods vandaag".

Haar teleurgestelde en
diepbedroefde moeder en oma
H. M. van Oorschot
N. van Oorschot-Renard

Zandvoort, 27 september 1971
Van Lennepweg 35

De begrafenis vindt plaats op vrijdag
1 oktober om 14.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

bodem
uit
regeerakkoord
Na het vorige week genomen raadsbesluit
m.b.t. het gebruik van het circuit is de ver-
standhouding tussen de pvda-fraktie ener-
zijds en die van de vvd en konfessionelen
anderzijds er niet beter op geworden. Voor-
al de gedragslijn van de prot. chr. en in
het bijzonder die van de kvp-fraktie was
voor de pvda een bittere pil om te slikken.
In het basisprogramma van de samenwer-
kende frakties van de vvd, pvda en chu/ar,
kvp, welke de grondslag vormde voor het
regeerakkoord tussen genoemde partijen,
verklaarde men het eens te zijn over de
noodzakelijk opheffing van de geluidshinder
en het aantrekken van nieuwe rekreatieve
aktiviteiten. M.b.t. de sluiting van de race-
baan liepen de opvattingen tussen de libe-
ralen enerzijds en die van de pvda en de
konfessionelen anderzijds uiteen en men be-
sloot elkaar hierin vrij te laten. Uit het door
de pvda en de chu/ar, kvp ondersteunde
principebesluit het circuit op te heffen
mocht worden afgeleid dat het deze par-
tijen ernst was het circuitvraagstuk uit de
wereld te helpen.
Nu de konfessionelen vorige week geen me-
deweiking hebben willen verlenen aan een
beperkt gebruik van het circuit om de ge-
luidshinder te verminderen is de bodem uit
het regeerakkoord gevallen. Tenzij de kon-
fessionelen zich bereid tonen de bodem te
herstellen zal dit politieke konsekwenties
voor de huidige samenstelling van het kol-
lege van b en w tot gevolg hebben. Het
valt niet te verwachten dat de socialisten
de gebeurtenissen van afgelopen dinsdag
over hun kant zullen laten gaan. Het
moet dan ook niet uitgesloten worden ge-
acht dat op de komende openbare leden-
vergadering van de pvda door de fraktie
van deze partij reeds een duidelijk stand-
punt in deze kwestie zal worden geformu-
leerd.

*• maaltijd tn **n koekja

PROTESTANTS COÖPERATIEVE BEGRAFENISVERENIGING U.A.
Begrafenis - Transport - Crematie - Rouw- en Ontvangkamers

HAARLEM, Witte Heerenstraat 20 - Tel. 023 - 313753 - 310457
Dag en nacht te ontbieden.

SLANK
MET

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt,
ter voldoening aan artikel 26 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het
door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 22 september 1971 vastgestelde be-
stemmmgsplan 'Curiestraat' van maandag
4 oktober 1971 af gedurende één maand
ter gemeentesekretane voor een ieder ter
inzage ligt.
Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland schriftelijk bezwaren
tegen de vaststelling van dit bestemmings-
plan indienen.

Zandvoort, 22 september 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
vestigen er nogmaals met nadruk de aan-
dacht pp, dat het ijl gebruik geven van
woonruimte door partikulieren aan tijdelijk
in de gemeente Zandvoort verblijvende per-
sonen in de periode 1 oktober—1 april,
krachtens plaatselijke verordening ingevol-
ge de Woonruimtewet 1947 is verboden,
zulks behoudens een door hun kollege te
verlenen vergunning.
Zodanige ingebruikgeving zonder de ver-
eiste vergunning kan leiden tot toepassing
van de in de wet opgenomen dwangmaat-
regelen, zowel ten opzichte van de huurder
als van de verhuurder, o.a. het vorderen
krachtens de Woonruimtewet 1947 van de
in gebruik gegeven woonruimte voor perma-
nent verblijf ten behoeve van een Zand-
voortse woningzoekende.
Zandvoort, 21 september 1971

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De burgemeester,
A. Nawijn
De sekretaris,
J. Hoogendoorn

GROENTE- EN FRUITHANDEL

J. Dalman
SCHOOLSTRAAT 1 ZANDVOORT

OP 30 SEPT. 0971
Receptje 29 september van 19.00-21.00 uur.

Meubilaire veiling
pp donderdag 30 september a.s. 's morgens 10 u.
in het veilinggebouw 'De Witte Zwaan', Dorps-
plein 2, van diverse inboedelgoederen.

HEDEN KIJKDAG tot 8 uur en morgen woensdag
van 8-12 uur.

Inlichtingen: telefoon 2164.
Veilmgdirektie Fa. WATERDRINKER

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f595.-; of lx ƒ 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Te koop:
Cort v.d.

bankstel, ƒ 350,-.
Lindenstraat 36.

Te koop: stereo radio-pick-
up meubel, Grundig-Dual.
Telefoon 3055.

Gevr.: flinke hulp, 2 of 3
ocht. p.w. Mevr. Paarde-
bek, Cort v.d. Lindenstr. 30.
Te koop gevr.: klassieke
eethoek. Br. ond. nr. 7101
bur. Zandv. Crt.

Te koop aangeb.: duitse
herder, 3 mnd. oud. Kost-
verlorenstraat 101.

Leerling-verkoopster gevr.
door BROSSOIS Schoen-
handel, Kerkstraat.

Verkoopster of leerling-ver-
koopster gevr. Zuivelbednjf
C. Warmerdam, Tolweg 12,
telefoon 3005.

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

Belangrijke occasions!!
Zeer zware 14 kar. gouden sigarettenkoker, ZEER
MOOI EXEMPLAAR, weegt 174 gram,
kost toch slechts 995,—
Mooie 14 kar. gouden slangenring met vurige briljant,
occasionprijs 195,—
Zeer ZWARE (16,5 gram) 18 kar. massief gouden
herenring met tijgeroogsteen, OCCASIONPRIJS 175,—
Zeer aparte 14 kar. gouden broche in vorm van paarden-
hoef, waarin gouden voorstelling met ruiter 95,—
Antieke gouden broche: prachtige mozaïekvoorstelling,
in Biedemeier gouden rand, slechts 175,—
IETS ZEER BIJZONDERS: 18e eeuwse gouden broche
met blauw saffier, waarop tientallen 1ste kwaliteits
ant. geslepen diamanten, zeldzame occasionprijs 850,—
Antiek gouden takbroche met zilver,
waarin vele diamanten 650,—
Antiek zilveren bonbonmandje met hengsel,
schuitjesmodel, occasionprijs 195,—
Prachtig zeer zeldzaam antiek zilveren doos met geheel
geciseleerde voorstelling. Parijs 1750-1760 775,—
Verder vele aanbiedingen in antieke zilveren tabaksdo-
zen, antieke zilveren theelepels, antieke zilveren chate-
laines, antieke zilveren platte en lage doosjes, zilveren
couverts, zilveren fotolijstjes, enz., enz. Alles tegen de
bekende lage 'GOUD EN ZILVERWINKELTJE' prijzen!
KOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper- en
zoutstrooiers, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.

Ook komplete inboedels en taxatie!!

Fa. Van Ravenstein
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 • Haarlem • Tel. 023-320274

Donderdag 30 september a.s.

Bij f 1Of- boodschappen

van de

om 9 uur

Passage 25

kilo SUIKER voor 95 ct

Zie voor onze overige aanbiedingen cie krant van vrijdag
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redaktie en ad m.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
Ct/m eind juni ƒ3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post /17.50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
oostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

algemene bond van bejaarden
wil optreden als pressiegroep
bij politieke partijen
Er wordt door diverse officiële en niet-
officiële instellingen en organisaties veel
aan bejaardenzorg gedaan, maar ook de be-
jaarden zelf zijn aktief bij het behartigen
van hun belangen. Zo werd vorig jaar In
Zandvoort een afdeling van de Algemene
Bond van Bejaarden opgericht. Tijdens de
oprichtingsvergadering gaven zich 70 leden
op en op dit moment telt de afdeling Zand-
voort 428 bondsleden. Het bestuur is met
deze forse aanwas In anderhalf jaar zeker
niet ontevreden. Men .rekent echter op nog
meer leden In het ruim 2000 bejaarden tel-
lende Zandvoort.

Het is duidelijk dat voor het realiseren
van al het genoemde een zo sterk moge-
lijke organisatie nodig is, een organisatie
die als pressie-groep zijn eisen bij de po-
litieke partijen op tafel kan loggen. De be-
jaardenbond verwerpt uitdrukkelijk een
zelfstandig politiek optreden.
De bond heeft het optreden van de bekende
Bejaarden-partijen voor de laatste Kamer-
verkiezingen dan ook betreurt en met ge-
noegen gekonstateerd dat er maar weinig
sukses behaald is en het advies van de
bond om niet aan deze versplintering mee
te werken blijkbaar begrepen is.
De lidmaatschaps-kontributie van de Alge-
mene Bond van Bejaarden kan geen be-
zwaar zijn, aldus het bestuur. Echtparen

'VOOR ANKER'

BESTAAT 15 JAAR

De bejaardensociêteit 'Voor Anker' bestaat
deze maand 15 jaar. Ter gelegenheid van
het derde lustrum biedt het bestuur van
de sociëteit op woensdag 6 oktober a.s.
een kleinkunstavond aan in het verenigings-
gebouw 'De Krocht'. De voorstelling zal
worden gegeven door het 'Artiestenpallet'
met o.a. de akkordeonist Bert Duister, de
zangeres Tineke Schouten en de gooche-
laar Nico Burco. De produktie is in handen
van Victor Conselman uit Utrecht.
De avond begint om 8 uur.

De wekelijkse soos-middagen van 'Voor
Anker' worden hervat op maandagmiddag
4 oktober a.s. in het Gemeenschapshuis en
vervolgens elke woensdag- en vrijdagmid-
dag. In verband met de feestavond op 6
oktober komt de soos-middag op deze dag
te vervallen. Ook in de loop van dit sei-
zoen zullen door het bestuur van de socië-
teit weer enkele speciale middagen en
avonden worden georganiseerd.

De repetities van het bejaardenkoor onder
leiding van mevr. H. G. Hessen-Heek begin-

dierenbescherming niet langer
vechten tegen de bierkaai

Het afdelingsbestuur is van mening dat nog betalen ƒ 0,50 per maand en alleenstaan- nen Op donderdag 7 oktober, 's middags
den ƒ 0,35. Bejaarden kunnen zich laten in-
schrijven bij de bestuursleden F. de Jong,
Thorbeckestraat 12, tel. 2926 en L. Duyn,
Herman Heyermansweg 55, tel. 5371.

steunfonds nieuw unicum
organiseert kollekte

vele bejaarden in Zandvoort niet op de
hoogte zijn van het bestaan van de bond
en de doelstelling van de organisatie, die
een kwart eeuw geleden werd opgericht en
waarbij thans 150.000 bejaarden zijn aange-
sloten. Daarom zou het bestuur graag de
aandacht willen vestigen op het volgende.
De Algemene Bond van Bejaarden stelt zich
ten doel de belangen van de leden te be-
hartigen door te streven naar verbetering
van de materiële, sociale en kulturele si-
tuatie van de bejaarden, zoals:
a. het bevorderen van een wettelijke ouder-
domspensioen, gebaseerd op het vroeger
inkomen;
b. het verlenen van adviezen en sociale
voorlichting;
c. het organiseren van ontwikkelings- en
ontspanningswerk.
Het onder a) vermelde is belichaamd in de
AOW die echter onvoldoende is zonder an-
der inkomen een onbekommerde oude dag
te verzekeren, redenen dat de Bond blijft
ijveren voor het optrekken van de AOW
tot het minimum loon en wel op korte ter-
mijn.
Met de onder b) bedoelde adviezen en
voorlichting wil de bond wijzen op de rech-
ten van de Bijstandswet, verminderde Zie-
kenfondspremies, belastingfaciliteiten, enz.
Ontspanningswerk spreekt voor zich zelf.
Het organiseren van muziek-, toneel- en
zangavonden, alsmede uitstapjes, ekskur- .,_, ... _
sies en lezingen kunnen er toe bijdragen Hierbij zijn vrijheid, zelfstandigheid en zelf
dat onze bejaarde medemensen niet het ge • •• • • -- '"- "-'
voel krijgen er niet meer bij te horen.

van 14 tot 16 uur. De eerste gymnastiek-
les voor bejaarden is op vrijdag 8 oktober
en duurt van half vijf tot vijf uur.

WATERSTANDEN

In verband met de in de week van 4 t/m
9 oktober a.s. door het Steunfonds Nieuw
Unicum (een afzonderlijke stichting) te
houden huis-aan-huls kollekte heeft de dl-
rekteur van het revalidatiecentrum Nieuw
Unicum voor zwaar lichamelijk gehandi-
capten, de heer J. Sloof, op verzoek van
het steunfonds een aanbeveling geschre-
ven.

Ik doe dit, schrijft de direkteur, met ge-
mengde gevoelens en toch ook weer van
harte.
Die gemengde gevoelens komen voort uit
de volgende overwegingen.
Wij beogen in Nieuw Unicum voor moto-
risch gehandicapte medeburgers een aan-
gepaste woon- en leefomgeving te kreëren.
Hierbij zijn vri " . . _ _ : " . - ,' .,".
bepaling voor de bewoners van Nieuw Um-
cum kernbegrippen.
Zij zijn in dit opzicht ook evenwaardige me-
deburgers van Zandvoort. Voor hen kollek-
teren betekent dan ook dat weer opnieuw

1 okt.
2okt.
3 okt.
4 okt.
5 okt.
Gokt.
7 okt.

H.W.
00.23
01.22
02.08
02.50
03.31
04.11
04.55

L.W.
08.11
09.21
10.10
10.41
11.30
00.30
00.50

H.W. L.W.

13.50
14.32
15.12
15.52
16.33
17.17

,

U zult begrijpen dat dit psychologisch een

22.30
23.06

kant is het een vaststaand feit dat de so-
ciale wetten, die de betaling van de ver-

23.50 pleegprijs regelen, niet voorzien in allerlei
1233 behoeften, die voor u en mij vanzelfspre-
13 17 kend zijn. Ik noem u b.v. het vervoer naar

famielie en vrienden, naar de kerk, sport-
en kulturele evenementen. Deze vervoers-
kosten worden maar voor een zeer gering
deel vergoed.
De aanschaf en eksploitatie van een aan-
gepaste bus voor deze doeleinden is een
van de voorbeelden, die door het Steun-
fonds bekostigd kunnen worden.
U en ik hebben ongetwijfeld allerlei hob-
by's. Gehandicapten hebben ze uiteraard
ook. De kosten om deze te kunnen beoefe-
nen, liggen echter, vanwege de aanpassin-
gen, vele malen hoger dan het geld, dat
u en ik kwijt zijn voor dezelfde hobby. (Ik
noem als voorbeeld muzieklessen — thera-
peutisch ook zeer belangrijk — en muziek-
instrumenten). Deze kosten worden echter
niet vergoed.
Vele gehandicapten kunnen niet zelf een
brief schrijven, doch zouden het dolgraag
willen om het kontakt met hun familie te
onderhouden. Een aangepaste schrijfmachi-
ne zou hiervoor de oplossing zijn.
Zo kan ik nog tientallen voorbeelden naar
voren brengen om te bewijzen dat een kol-
lekte jammergenoeg nog steeds een grote
noodzaak is.
Vandaar toch een hartelijke aanbeveling om
bij te dragen aan ons streven, het de be-
woners van Nieuw Unicum mogelijk te ma-
ken als volwaardig medeburger van Zand-
voort te kunnen funktioneren.

J. Sloof,
Direkteur Stichting 'Nieuw Unicum'.

Het zou ons niet verbazen wanneer het
voor de Canadees Brlan Davies voortaan
17 september dierendag zou zijn In plaats
van 4 oktober. Op 17 september van dit
jaar werd hem namelijk officieel meege-
deeld dat aan de zeehondenjacht op de ijs-
vlakten van de Golf van St. Lawrence aan
Canada's oostkust een halt zal worden
toegeroepen.

Het is vrijwel zeker dat de Canadese rege-
ring zich aan het advies zal houden van de
regeringskommissie die de aspekten van
deze jacht heeft onderzocht en tot onmid-
delijke stopzetting heeft geadviseerd. We
zeggen nu wel 'jacht' maar iedereen weet
zo langzamerhand wel dat dit 'jagen' be-
staat uit het doodknuppelen en villen van
duizenden ongeveer drie weken oude, zee-
hondjes waarbij in de haast waarmee ge-
knuppeld wordt er heus niet op wordt ge-
let of de dieren nu wel echt dood zijn of
alleen maar versuft: gestroopt moet ei
worden terwille van een stukje wit bont!
Voor Brian Davies die de akties tegen de-
ze moordpartij heeft ontketend en geleid
is het verbod een groot sukses, maar ook
voor zijn hele organisatie, het International
Fund for Animal Welfare, dat ook in Ne-
derland tienduizenden aanhangers telt. Ook
deelt in het sukses de Wereldfederatie tot
Bescherming van Dieren en de honderden
naamlozen, die door het verzamelen van
handtekeningen en het houden van protest-
optochten naar de Canadese ambassade
voor het lot van de zeehonden op de bres
hebben gestaan.
Dat we aan de vooravond van de kollekte
van de Vereniging voor het Welzijn der
Dieren zoveel aandacht schenken^aan het
in Canada behaalde resultaat komt-omdat
we nu zeker weten dat beschermen van
dieren niet langer vechten tegen de bier-
kaai is. De plaatselijke dierenbeschermings-
organisaties steunen namelijk met hun af-
dracht het werk van de landelijke vereni-

NIEUWE WIELERZEGE

VOOR ROY SCHUITEN

De zandvoortse wieleramateur Roy Schui-
ten, dit seizoen voortreffelijk op dreef en
reeds triomfator in het wegkampioenschap
van Noord-Holland — hij maakte ook naam
als achtervolger en klopte op de baan van
het Olympisch Stadion zelfs de vaderland-
se kampioen Fedor den Hartog — greep
vorige week op de tankbaan van de Prins
Bernhardkazerne in Amersfoort ook het
militaire wielerkampioenschap op de weg.
En overtuigend. Na een sterke solovlucht
had Schuiten aan de finish 22 sekonden
voorsprong op de snelle Zeeuw Bal, die de
spurt van het verslagen peleton won.

ging, die weer vertegenwoordigd is in de
Wereldfederatie. En zo kunnen we rustig
stellen dat hetgeen u verleden jaar in de
kollektebus van de dierenbescherming de-
poneerde er mogelijk toe heeft bijgedragen
het verbod in Canada van kracht te doen
worden. Met uw bijdrage in de bus die
u morgen wordt voorgehouden kunt u
niet alleen misstanden in eigen land hel-
pen bestrijden, maar mogelijk ook meewer-
ken aan het beëindigen van de mensont-
erende stierengevechten in Spanje en de
vogelmoorden bij onze zuiderburen.
Wanneer u dit voor ogen houdt zal de
vereniging voor het Welzijn der Dieren mor-
gen met tevergeers een beroep op u doen!

Kr.M.

9e NOORDZEERALLY
VAN MAC ZANDVOORT
MAC Zandvoort organiseert op zondag 17
oktober voor de negende maal de traditio-
nele Noordzeerally. Evenals voorgaande ja-
ren komt de opbrengst van de rit ten goe-
de aan een partikuliere instelling die aktief
is op maatschappelijk gebied. Dit keer gaat
het batig saldo naar de afdeling Zandvoort
van de Algemene Bond van Bejaarden.
Deze bond, die van haar leden slechts een
geringe kontributie kan vragen, kan finan-
ciële ruggesteun best gebruiken.
Voor de rally van plm. 80 km kan worden
ingeschreven in de A, B en C-klasse. Door
het bedrijfsleven is voor de aan de rally
verbonden loterij een groot aantal prijzen
beschikbaar gesteld. Inlichtingen over deel-
name aan de rally, welke het karakter
heeft van een oriënteringsrit, worden ver-
strekt door het wedstrijdsekretanaat: Ed-
ward Jennerstraat 124 te Haarlem, tel. 023-
334116.

RUIM 1400 GULDEN VOOR

REKLASSERINGSKOLLEKTE
De vorige week in Zandvoort in het kader
van de nationale reklasseringskollekte ge-
houden inzamelingsaktie heeft ƒ 1.465,81
opgebracht. Het plaatselijk komité brengt
gevers en kollektanten(trices) hartelijk
dank voor hun medewerking aan dit fraaie
resultaat van de kollekte,

BROMMERS

Feesfelifke opening
ZATERDAG 2 OKTOBER, 15.00 UUR

Ruitertiag
ZONDAG 3 OKTOBER van 09.00-ca. 16.00 uur
Dressuur • Jeugddemonstratie - Springconcours

MANEGE 'ROB v.d. BERG'
(aangesloten Ruitervereniging 'Bentveld')
KOSTVERLORENSTRAAT 113b - ZANDVOORT

fadtoek

isk werkgroep gaat studie maken van
verwevenheden kennemergemeenten
Burgemeester mr. dr. L. de Gou van Haar-
lem heeft in zijn kwaliteit van voorzitter
van het Intergemeentelijk Samenwerkings-
orgaan Kennemerland in aanwezigheid van
burgemeester Nawijn van Zandvoort (sekre-
taris van de ISK-kommissie ter bestudering
van de bestuursproblemen) een werkgroep
geïnstalleerd die tot taak heeft: 'Het instel-
len van een onderzoek naar de verweven-
heden tussen de ISK-gemeenten en de Ken-
nemergemeenten ten noorden van 't Noord-
zeekanaal en daarbij zo mogelijk antwoord
te geven op de vraag of sprake is van zo-
danige verwevenheden dat de vorming van
een gewest-Kennemerland wenselijk is'.
De werkgroep is geformeerd op initiatief
van de ISK-kommissie ter bestudering van
de bestuursproblemen en met medewerking
van de kolleges van burgemeester en wét-
houders van de ISK-gemeenten en van Vel-
sen, Heemskerk en Castricum
De werkgroep is als volgt samengesteld:
drs. P. Mourik, direkteur van de gem.
dienst voor ekonomische zaken te Haarlem
(voor die gemeente en de andere ISK-ge-
meenten); de heer B. Machielse, chef van

het sociografisch bureau van de gemeente
Heemskerk; drs. A. F. Kouthoofd, sociogra-
fisch medewerker van het bureau van de
ekonoom van de gemeente Velsen; drs. J.
Kwantes, sociograaf voor de gemeente
Castricum. Voorzitter van de werkgroep is
drs. P. Mourik.
Tijdens de installatierede wees de heer De
Gou op de grote waarde van een gewest-
vorming die op eigen kracht tot stand komt
(en niet van rijkswege wordt opgelegd),
op de wenselijkheid van een ook in bestuur-
lijk opzicht onmisbaar evenwicht en de
noodzaak om te komen tot een evenwich-
tige ontwikkeling van dit gebied.
Uit de opsomming van de terzake samen-
werkende gemeenten mag niet worden af-
geleid dat de werkgroep geen aandacht
zou schenken aan andere relaties dan die
welke tussen de genoemde gemeenten on-
derling bestaan. Het werd zeer wel moge-
lijk geacht dat ook andere gemeenten in
het onderzoek zouden moeten worden be-
trokken (b.v. als gevolg van de overloop-
problematiek die voor Zuid-Kennemerland
en de IJmond-gemeenten aktueel is.

Beste mensen, 't is weer zo ver. We heb-
ben de tent afgebroken en we zijn weg,
doodgewoon weg! Dat zeg ik nou wel zo,
maar het doet ons toch heel wat. Laat ik
voorop stellen dat we over een maand of
vijf, zes terug zijn, als het strand dan nog
bestaat!
Ja, wat moet ik zeggen in deze ogenblik-
ken? Zondag j.l. begonnen we al zo'n beet-
je de voorbereidende werkzaamheden. Triest
gedoe, volgens mijnheer Momus, die in de
middag even afscheid kwam nemen! Maar
als u in mijn hart kunt kijken, vind ik het
eigenlijk wel best. Kijk, je moet natuurlijk
ook eens een rustpauze nemen. Het idee
van 'het hele jaar seizoen' zouden we niet
eens zo leuk vinden. Afwisseling moet er
zijn. En die hebben v/e wel in dit klimaat!
't Was nog even gezellig zondag j.l. Het
weer viel best mee, maar de gasten van
buiten hadden er zeker geen vertrouwen in,
want die bleven weg! Zodoende konden wij
al vast beginnen met het slopen van het
interieur van de tent, stoelen bij elkaar zet-
ten en gereed maken voor de winterse op-
slag. Ja, ja, een karweitje waar je U te-
gen zegt, want eigenlijk kost afbreken even
veel werk als het opbouwen.
Je moet je tent altijd op een droge dag
afbreken, want 'als het vochtig weer is,
gaan je spullen in de opslagruimte rotten.
Het was, voor wat betreft het strandwerk,
een rustig weekeinde. Er waren wat 'stam-
gasten' en toevallige wandelaars, die nog
even van het zonnetje kwamen genieten.
Maar de stoelen hebben we niet meer uit-
gezet. Jans had geen koffie meer gezet,
want die had 't te druk met de boel schoon
te maken, aflappen, enz.
En toen kwam mijnheer Momus ineens. Die
begon een heel verhaal over de herfst in
de duinen en dat-ie 't allemaal maar een
trieste bedoening vond! Niet in de duinen,
maar ons vertrek.
Nou ja, we zeiden dat we echt wel terug
kwamen volgend jaar en dat vond-ie best.
Ik weet dat hij een uitgesproken 'zomer-
mens' is en die hebben 't altijd wat te
kwaad tegen de winter! We hebben nog
even gezellig zitten kletsen over alles en
nog wat.
Mijn ondervindingen van het hele seizoen
bij elkaar zijn niet slecht, maar toch heb-
ben we wel eens een beter seizoen gehad.
O, ik klaag niet hoor, daar hebben we te
fijn voor gewerkt. Maar dit seizoen had,
achteraf beschouwd, geen echte topdagen,
zoals we die andere jaren wel eens hebben

gehad. Juni was niet zo erg geslaagd,
dacht ik(!) en juli maakte veel goed, maar
niet alles. Het gebeurde nog al eens, voor-
al in augustus, dat de zaterdagen en de
zondagen wat 'in het water vielen' en eer-
lijk gezegd, moeten wij 't daar van hebben'
Door-de-weekse zonnedagen zijn natuurlijk
welkom, maar buiten de vakantietijd zetten
die niet de zoden aan de dijk, die we
graag hebbenl Nogmaals: we klagen niet,
want september was onverwacht mooi.
(Ook weer met enkele 'donkere dagen').
Behalve mijnheer Momus, kwamen nog een
paar klanten dag zeggen. Dat vinden we
altijd geweldig leuk, het geeft je zo'n ge-
voel dat je in tel bent als strandpachter
en dat ze waardering hebben voor ons
werk.
Wij van onze kant doen ons best om het

VER5TEECE
HRLTE5TR. 18 • TEL: 4499 - ZBNOVOORT

iedereen naar de zin te maken. In zo'n zo-
mer ontstaat er eigenlijk een hele gemeen-
schap tussen ons, strandmensen, en de
klanten. Een soort huisgezin, waarin ieder
z'n hebbelijkheid of onhebbelijkheid heeftl
Maar dat laatste valt altijd wel mee. Ik
dacht zo dat we 't prettig hebben gehad
onder elkaar. De klanten kennen ons en wij
weten bijna alles van de klanten!
Bijvoorbeeld, die mevrouw, die niks om
haar lijn geeft en altijd een ekstra suiker-
klontje in de koffie wil. En dan die gezel-
lige dikkerd ergens uit West-Duitsland, die
niet ophoudt met te zeggen: 'Danke sjeun'
en 'Fabelhaft'M Gaf ook geen snars om z'n
omvang en hij dronk m zo'n zomermaand
meer pilsjes dan ik in het hele jaar!
Enkele keren hebben we bezoek gehad van
hippies, die zongen en gitaar speelden. Al-
les heel erg leuk en we konden er best mee
opschieten, alleen dat verzoek om 's nachts
in onze tent te mogen slapen, hebb(en we
maar afgewezen! Helaas hebben wij geen
Vondelpark in Zandvoort, dus ik weet niet
waar ze zijn gebleven!
Nou, mijnheer de redakteur berichtte me na
zondag dat ik maar moest stoppen met m'n
Badboek. En dat is gek misschien, maar ik
wéét dat 't komt, dat er een ogenblik aan-
breekt waarop ik gewoon te horen krijg:
'Stoeleman, 't is mooi geweest, bedankt
voor je medewerking aan de krant, bij Ie-
ven en welzijn, tot volgend jaar!' En dan
krijg ik een beetje raar gevoel in m'n maag-
streek! Vooral Jans heeft dat sterk. Die
valt helemaal stil, die moet echt verwerken
dat de zomer op is en dat ze geen koffie
meer hoeft te zetten aan het strand.
Of we nog naar het buitenland gaan dit
seizoen' Nee, dat doen we niet. Jans en
ik houden nu eenmaal van ons eigen land
en — dat zijn we roerend met mijnheer
Momus eens — wij vinden het Waterlei-
dingduin prachtig en we maken daar heus
wel eens een wandeling, maar niet zoals
mijnheer Momus, die er met tegen opziet
over het strand naar Langeyelderslag te
tippelen en dan door het duin terug naar
Zandvoort1
Nou, dan hebben we 't weer gehad. Ik
hoorde dat de hoeveelheid eikels op een
strenge winter wijzen. Ik weet daar niet zo
veel van, maar ik zit niet op een barre win-
ter te wachten! Langzamerhand gaan m'n
botten daar een hekel aan krijgen!
Mensen, voor het komende weekeinde zijn
we vertrokken. Dan ligt het strand weer ver-
laten.
Tot volgend jaar, bedankt voor alles, be-
dankt voor uw gezelligheid, bedankt voor
het vertrouwen dat u in ons stelde.
Namens de hele klup van hoog tot laag, van
Jans natuurlijk en verder van de jongens
en de meisjes, die ons zo flink hebben ge-
holpen, namens dat hele stel: 'Tot ziens en
veel mooi weer in 1972'!

STOELEMAN
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dubbelpak
SQQgram

i "<& AC' vi i

albert heijn
Sinaasappel-
S&PFLORIDA
fles 0.94 liter

Oh Cakemix
pak 350 gram

Smiths Chips
. naturel grote zak 170 gram

adviesprijs

F99
Bij AH

OH Feest brood
rijk gevuld
met krenten

a-Harde •-•Spruitjes
kwaliteitsklasse I

t/m zaterdag

Surinaamse

firapefraits
vol sap 2 kilo

Chiquita

Bananen
kwaliteitsklasse I |{j|g

*

Oh Pindakaas
pot 360 gram

oh PUS in portable
bierbox

12 halve liters

Oh Boterstaaf
bereid met roqmboter
en amandelspijs ± 180 gram

albert heijn

Welgelegen
klasse A „extra"
gewichtsklasse 4

doos
10 stuks

SAKSISCHEmm onrvoiounc «

Leverworst
per stuk

250 gram

CtlHachee
blik 425 gram

Schouderham
zonder zwoerd

100
gram

Crabiiieat
New Brunswick

blik J5CT
198 gram ̂ SE»

UIT DE DIEPVRIES
albert heijn

Chipolatapudding
met echte marasquin,bitterkoekjes
en vruchten

1/2 liter

Runderlappen
500
gram

Rosbief/
Contrefilet

>*>"

Bief stuk __^
DOORREGEN ,

Runderlappen
500 gram

__ 500 gram
In een groot aantal„SuperMarts'

bc 500 gram

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.uit naar

Prijzen gelden van donderdag 30 september t/m woensdag 6 oktober

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming-

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat
Zandvoort - Telefoon 6845*

100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. - Erk. A.C.I. lid



binnen 6 uur droog,
met water te verdunnen
plastic emmer *

met 4 kilo
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Witkwast
3x10 cm

Sponsdoekjes 1.
3 stuks «•

Oh Sehuursponzen75
9x12 cm 2 stuks Qfr

Wasknijpers
hout 5050 stuks

Ch Natuurzeem K50
44x42 cm per stuk Cr*

In de SuperMarts met'een afdeling delicatessen*
.>.-.;. ' '.**'• " '

Ch Diner VOOR ' AfiR
DE HOND «u-, 2f™

zak 1650 gram .tlr1 M0

CflVleesbrokjes
VOORDEHOND

In de SuperMartsImet een^a'fdeling'gebakgéldig^t/m zaterdag

Slagroompuriteni
;- * 4 stuks

In de SuperMarts met een drogisterij afdeling
SPECIALE AANBIEDING

Familiepak kammen

t

4:

2 zakkammen, 2 herenkammen,
l dameskam en Isteelkam

. 6 stuks

Eyeshadow
TRANSPARANT

6 kleuren met penseel doos
,AH COSMETIQUEmm «Hn uuomcimuiHandcreme

bevat zachte handverzorgende
\glycerine doos 100 gram

110
•
••

Prijzen gelden van donderdag 30 sept.t/m woensdag 6 okt.

Deze Plaats was
voor U gereserveerd

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550. -

diverse

Schilders-

.. v.
Telefoon 2638.

Fa. SPANJAART
FIJNHOUTBEWERKING

Interieurverzorging
winkelbetimmeringen

hebt U eigen ideeën of bent
U gebonden aan bepaalde
maten, neem dan kontakt
met ons op!

Lange Hof straat 1-5,
HAARLEM,
telefoon 023 • 31 5055

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9; Sant-
poort, tel. 023-377767.

kinderpostzegecaktêe
is nog steeds nodig

FAMILIEBERICHTEN

Afgelopen woensdag was het weer zo ver
en gingen zo'n vijfhonderdulzend scholieren
In stad en dorp op pad met een bestel-
envelop voor kinderpostzegels. Het ging om
de jaarlijkse grootscheepse hulpaktle voor
hun minder bedeelde leeftijdgenoten die ook
recht hebben op een aandeel van het wei-
zijn.

Móét dat nog in onze welvaartsstaat, die
— een tegenstrijdigheid — 'kreunt' onder
de aanslagen op onze beurs?
Ja, het moet. Hoewel de overheid steeds
meer bijspringt, blijven er onbeschermde
gebieden. Er zijn zelfs nieuwe zorgengebie-
den bijgekomen!
Een flink stuk van het kinderzegelgeld gaat
nog steeds — in grote en kleine bedragen
—naar honderden instellingen, die voor het
gekwetste, ekstra aandachtvragende kind
— zorgen. Er zijn echter op dat bonte ter-
rein van het 'partikuliere initiatief' (dat is
burgerzin, medeverantwoordelijkheid dragen
in de praktijk) verschuivingen ontstaan.
In het algemeen is daar de financiële druk
verminderd, (toenemende sociale voorzie-
ningen).
Betekent dit nu ook. dat er minder 'zorgen-
kinderen' zijn?
Was dat maar waar!
In onze ingewikkelde maatschappij groeit
hun aantal. De jeugd wordt meer dan in
het verleden zowel geestelijk als lichamelijk
bedreigt (verlies van normen en wat dies
meer zij).
Het aantal kleuters, dat jaarlijks het slacht-
offer wordt van verkeersongelukken, neemt
toe. Vliegtuiglawaai werkt schadelijk, ook
op kinderen, Milieuvervuiling is al lang
geen ambtelijke aanduiding meer. Bedreigde
en zoekende jongeren, onzekere, teleurge-
stelde ouders, konflikten (woningnood), zijn
hoofdstukken apart. Er is dringend behoefte
aan (wetenschappelijk) onderzoek (het
hoe, het waarom, de mogelijke oplossin-
gen) op het bijna onoverzichtelijke terrein
van (soms tegenstrijdige) en verontrusten-
de ontwikkelingen in het jeugdland.
Omdat het Nederlands Comité voor Kinder-
postzegels bij de tijd wil blijven, vraagt ze
aandacht voor steun aan projekten op het
gehele veld van de jeugdwelzijnszorg.
Wat wil dit zeggen?
Steun inzake advies en hulp aan minderja-
rigen, die hoe dan ook zijn vastgelopen, sti-
muleren van goede voorlichting, bevorde-
ren van deskundigheid en research.
Dat is allemaal — té kort aangeduid —

BIOLOGISCH CENTRUM
VRAAGT MATERIAAL
VOOR MILJEU-INFORMATIE

Voor deskundig
Knippen

Hukken
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Parketvloeren
ïncl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Te koop gevr.: belegglngs-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

streven naar een stuk jeugdwelzijnszorg,
een uitgavepost, waar de overheid nog maar
nauwelijks aan toekomt.
Een ander facet: wordt bij woningbouw wel
rekening gehouden met de belangen van
het gezin, denkt men aan een omgevinkje
voor de kleuter, is de moderne woning ge-
schikt voor een onbeperkt aantal kinderen?
Moet het aantal kinderen aan de woning
worden aangepast?
Is er geld voor een systematisch onderzoek,
wat is er gebeurd, wat móét er gebeuren?
Voor zo'n studie (onderzoek) zou kinder-
postzegelgeld zinvol zijn.
Huisvesting en voeding. Zijn die minder dan
minimaal, dan kan er onaanvaardbaar (a-
sociaal) gedrag ontstaan. Er zijn instellin-
gen en organisaties, die daaraan iets doen,
maar een zeer beperkte armslag hebben.
Er veel éérder en veel méér iets aan willen
doen: preventief, voorkomend.
Zijn er voldoende opvangmogelijkheden
(crèches, kinderdagverblijven, overblijfloka-
len, wijkcentra, dagtehuizen, centra voor
werkende jeugd, speeltuinen, voldoende
voorzieningen voor geestelijk en/of lichame-
lijk gehandicapten, enz.?
Het is er alles ten dele, maar het houdt
niet over
Tenzij we van het kinderzegelgeld véél over-
houden voor deze sektoren, die onderdeel
uitmaken van een komplekt van sektoren.
Er zou nog veel méér te zeggen zijn.
Immers, er is veel misverstand over de kin-
derbescherming. Ook daar is veel in bewe-
ging. Dat is een gezond verschijnsel. Nog
dit: de bestaande instellingen, van moeder-
schapszorg tot revalidatie, van blindenzorg
tot georganiseerd jeugdwerk, van pleegge-
zinnencentrale tot preventieve taken, van
jeugddorpen tot opleiding van kleuterleid-
sters voor gehandicapten, blijven rekenen
op de kinderpostzegel.
Wanneer een jongen of meisje eergisteren
tevergeefs bij u aan de deur heeft gebeld
omdat u niet thuis was, mag hij of zij nog
even bij u langs komen om een bestelling
kinderpostzegels te noteren? U weet waar
het om gaat.

Op 28 september overleed, geheel
onverwacht, mijn innig geliefde en
zorgzame man, onze geliefde broer,
schoonzoon, zwager en oom

JACOB VAN KEULEN
echtgenoot van Maria Paap

in de leeftijd van 59 jaar.

M. van Keulen-Paap
Familie Van Keulen
Familie Paap

Zandvoort, 1 oktober 1971
Van Lennepweg 21

De crematie heeft heden plaatsgevon-
den in het crematorium te Driehuis-
Velsen.

Met Ingang van l OKTOBER 1971
zullen de chirurgische praktijken van
Dr. J. A. Kroll, F. I. O. Ter Bruggen
Hugenholtz, B. M. M. Delemarre en
Dr. H. P. Wijnen in associatief ver-
band worden uitgeoefend in het R.K.
Ziekenhuis Mariastichting, Haarlem.

Spreekuur volgens afspraak dagelijks
zowel voor ziekenfonds- als partiku-
lier verzekerden.
Telefoon 319110 (chirurgische poli-
kliniek).

uitslagen
circuitraces

bedrijf
Dat de belangstelling voor alles wat leeft,
groeit en bloeit toeneemt, blijkt uit het be-
zoekersaantal van het Biologisch Centrum
in de winplaats (A.W.-duinen) van de ge-
meentewaterleidingen van Amsterdam te
Aerdenhout.

Het centrum dat alleen zondags van 1.1-4
uur geopend is, ontving van de oprichting
af in 1968 bijna 20.000 bezoekers. De ob-
jekten: 'Zonder water is geen leven moge-
lijk', 'Vogel, wie ben je!', 'Bomen over bos',
'Reewild', enz. waren bijzonder in trek.
Voor de duinwandelingen zondags om 1 uur
is altijd veel animo. Langs het prachtige
natuurpad zijn borden geplaatst, waarop
afbeeldingen met onderschrift van bomen,
planten en dieren staan die men tijdens de
wandeling kan aantreffen.
In een tijd van toenemende bezorgdheid
wordt er steeds meer op de verarming en
vervuiling van ons miljeu, onze leefruimte
gewezen. Eén van de vele taken van het
Biologisch Centrum is hierop te wijzen. Om
dit te kunnen verwezenlijken is zeer veel
materiaal nodig. Het Biologisch Centrum
wil dan ook een inzameling houden van op-
gezette dieren, gedroogde planten, blade-
ren en bloemen, voortbrengels uit zee,
films, foto's, dia's, plaatwerk en boeken.
Wilt u het één en ander afstaan, dan kan
het aan onderstaande adressen worden af-
gegeven, of na telefonische afspraak wor-
den afgehaald.
Biologisch Centrum, hoofdingang Amster-
damse Waterleiding Duinen, Vogelenzang-
seweg, Aerdenhout.
Gemeentewaterleidingen van Amsterdam,
Vogelenzangseweg 21 b, Aerdenhout, ter at-
tentie van de heer J. Duyve, tel. 288050.
Sekretariaat van het Biologisch Centrum:
J. L. G. Niessen, Zandvoortselaan 60,
Zandvoort, telefoon 3781.

J.l. zondag vonden op het circuit van Zand-
voort nationale en internationale autoraces
plaats om de Trophy of the Dunes.
Tijdens de race raakte de zweedse coureur
Rolf Testen bij een aanrijding, waarbij drie
wagens waren betrokken, aan zijn pols ge-
wond en moest naar een Haarlems zieken-
huis worden overgebracht.

De Trophy of the Dunes kwam in het bezit
van de engelse rijder John Hine, die met
een Chevron D 19 tweemaal een overtuigen-
de zege behaalde.
Hier volgen de uitslagen van de races:

Formule Ford (werd zaterdag verreden):
1. Huub Vermeulen, Merlyn, 12 ronden in
20.14.1 = 149.194 km; 2. Henry Schouwink,
Lotus 61 M; 3. Hans Kiviet, Lotus 61 M.
Snelste ronde voor Schouwink in 1.39.2=
gem. 152.165 km.

Toerwagens groep II 150-1300 cc:
1. Toine Hezemans, Alfa Romeo 1300 GTA,
15 ronden in 26.14.8=143.896 km; 2. Wim
Boshuis, Alfa Romeo 1300 GTA. Snelste
ronde voor Bob van der Sluis in 1.41.7=
148.424 km.

Toerwagens groep 11 1300-2000 cc:
1. Han Akersloot, Ford Escort 1600 RS,
15 ronden in - 25.21.1=gem. 148.863 km;
2. Jan v.d. Pol, Alfa Romeo 1750 GTAM.
Snelste ronde voor Akersloot in 1.39.5=ge-
middeld 151.706 km.

Formule Super Vee:
1. Helmutt Koinigg (Oostenr.), Austro Kai-
mann, 24 ronden in 38.08.8=158.281 km;
2. Erich Breinsberg (Oostenr.) Austro Kai-
mann; 3. Werner Riedl (Oostenr.), Austro
Kaimann.

Sport-prototypes:
1e manche: 1. John Hine, Chevron B 19,
40 ronden in 56.44.8; 2. Ed Swart, Chevron
B 19, in 56.57.4; 3. Gijs van Lennep, Lola
T 212 in 57.16.2.
Eindstand: 1. John Hine, 80 ronden in
1.54.15.3; 2. Ed Swart (Ned.) in 1.54.53.9;
3. John Burton (GB), Chevron B 19 in
1.55.10.7; 4. Helmut Marko (O-DId.), Lola
T 212 in 1.55.53.6. Snelste ronde Burton
in 1.23.2=gem. 181.427 km.

Toerwagens groep II tot 1000 cc:
1. Rob Slotemaker, Sunbeam Imp. 15 ron-
den in 27.41.4=gem. 136.264 km; 2. Van
der Pol, Fiat Abarth. Snelste ronde Rob
Slotemaker in 1.47.2=136.484 km.

1000-1150 cc: 1. Van Oorschot, Audi-NSU,
in 27.41.4 (gem. 136.264 km); 2. Leeuwen-
burgh met Fiat 128. Snelste ronde Van
Oorschot in 1.49=gem. 134.840 km.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
l—7 oktober:

ZANDVOORTSE APOTHEEK, Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 3 oktober:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Viering Hei-
lig Avondmaal, m.m.v. Herv. kerkkoor.

Wijkgebouw Noord:
GEEN dienst.

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. G. Koper-Molenaar.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat

Zondag 3 oktober:
10.30 uur: drs. W. Chr. Smits, n.h. te
Edam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 3 oktober:

10 en 19 uur: ds. S. Oegema Jr., Lisse.

H. AGATHAKERK, Grote Krocht 45
Kernverkondiging uit de liturgie van de 27e
zondag door het jaar: BEWAAR DE U TOE-
VERTROUWDE SCHAT.
Zaterdag 2 oktober:

19.30 uur: misviering.
Zondag 3 oktober:

9.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met meerstemmige
latijnse zang.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, Linnaeustraat
Zondag 3 oktober:

8.30 en 11.00 uur: eucharistievieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

Klein en groot
eten v. d. Werff'B brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Makelaar O.a.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONIWG

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Nylonvilt-, hoogpolige en haartegels

TAPIJTTEGEL- BOETIEK ASTRA
KORTE GIERSTRAAT»1 : - HAARLEM

Verblekend witte prijzen ! 3

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Biandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 2422!2 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1
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Nu ook in Zandvoort verpletterende prijzen!

Kom eens kijken bij de P- Passage 25 wij zijn zojuist GEOPEND

Bij aankoop van f1Of- boodschappen 1 kÜO Suiker voor Ct.

Dagmelk
HELE LITER

Heel gesneden
wit of bruin

10 ka kei verse
eieren 1 19

JLm

K.G. Koffie
250 gram vacuüm gemalen

N.P. 2.25 bij ons

Dessert Instant-pudding
Bij ons 4 pakjes JLi

K.G. KOFFIE
goudbonen

500 GRAM van 4.20 voor 3.zs
Pijpjes Pils

32 cent per st.
per krat 24 flesjes

DIEPVRIES

Kilo Patat 1
N.P. 1.79 ONZE PRIJS 1.'

Plastic fles Azijn
van 70 voor

GEZINSFLES
Limonadesiroop

van 1.25 voor

Dalli zeeppoeder
koffer van 6.75 voor

^
49

V. Houten
2 Sjperrepen

van 1.80 voor

BEKEND MERK
Vermicelli 500 gram 0.98
MacaronieSOO gram 0.98 "7Q

bij ons JL w'

Frambozen Bessen
met Jonge Jenever

van 3.95 NU

Nu of nooit!!
3 FLESJES BADSCHUIM voor

AFDELING VERS VLEES

500 gram Schouderkarb. ZB

500 gram Ribkarbonade 3*

500 gram Haaskarb. 98

ledere dag verse groente

James Grieve 2 kilo

Bananen 1 kilo

Kleibintjes 5 kilo 89

Griekse druiven 1 kilo !•
•••••••MMMMiMMMHBMmî ^MHMBMil̂ ^^^MI^^MHM^MMMHM^^Mn^^^^H^MBMH^^H^M^Ma^^

Fiks Afwas N.P. 89
HELE LITER bij ons

Voor elke klant
ter kennismaking

EEN APPELTAART 't 39
van 1.98 voor JL«

SHERRY
per fles 375

3 flessen voor

Rode Vruchtenwijn

Per fles 2.25 NU

Voor de dagelijkse
huidververzorging

WATTENBALLEN

Halve liter Pils
49 cent per st.

Doos è 12 flessen 5.zs
Zolang de voorraad strekt
KILO KIP N.P. 3.30

Bij ons 1200 gram voor

Maizena
400 gram N.P. 98

BIJ ONS 78
Jus d'oragne

0,6 liter nu

HEINZ
DESSERTSAUS

N.P. 98 bij ons 78
LITERBLIK

Halve Perziken
N.P. 1.89 NU

Bekend merk soep
diverse smaken

2 ZAKJES voor 89
Groot Rozijnenbrood

N.P. 1.25 NU 98

Grote bus Haarlak
van 5.95 voor

m
nË«
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grote belangstelling
bij begrafenis
adjudant h. sandbergen
Onder grote belangstelling heeft gistermid-
dag op de Algemene Begraafplaats aan de
Tollensstraat de teraardebestelling plaats-
gevonden van de zondagavond tengevolge
van een hartaanval overleden plaatsvervan-
gend korpschef van de zandvoortse ge-
meentepolitle, adjudant H. Sandbergen.

Aan de begrafenis ging een rouwdienst in
de gereformeerde kerk aan de Juiianaweg
vooraf die door enkele honderden belang-
stellenden o.w. de oud-burgemeester van
Zandvoort, mr. H. M. van Fenema en echt-
genote, vroegere chefs van de adjudant en
vertegenwoordigers van het verenigings- en
bedrijfsleven werd bijgewoond. De dienst
in het kerkgebouw werd geleid door ds.
J. de Waard, die als tekst voor zijn predi-
katie Romeinen 14:7 had gekozen.
Na afloop van de dienst trok de stoet,
voorafgegaan door tamboers en pijpers en
detachementen van de beroeps- en reserve-
politie langs het politiebureau aan de Hoge-
weg en het gemeentehuis naar de Alge-

/mene Begraafplaats.
Nadat ds. De Waard tijdens de bijzetting
van de overledene op het nieuwe gedeelte
van de begraafplaats de Apostolische Ge-
loofsbelijdenis had voorgelezen, memoreer-
de burgemeester Nawijn in zijn toespraak
het feit dat de onverwacht overleden adju-
dant binnenkort wegens zijn verdiensten als
politieman zou worden Bevorderd. Hij noem-
de de heer Sandbergen, die over vier jaar
met pensioen zou gaan, een bekwaam po-
litieman die, levend vanuit zijn geloofsbe-
ginsel, aan een ieder ten voorbeeld kon
worden gesteld.
Korpschef J. van Maris noemde het ver-
scheiden van de adjudant een grote slag
voor het politiekorps en schetste vervolgens
uitvoerig de kwaliteiten van de overledene.
Oud-burgemeester mr. H. M. van Fenema
beschreef de heer Sandbergen als een dy-
namische figuur en all-round politieman die
de kunst verstond met alle groeperingen
van de burgerij goede kontakten te onder-
houden. Verder belichtte hij de organisa-
torische kwaliteiten van de adjudant die
ten volle tot ontplooiing kwamen bij de
politietaken tijdens circuitwedstrijden.
Hierop .werd ook het aksent gelegd door
de twee^ volgende sprekers, de waarnemend

voorzitter van de KNAC en de direkteur
van Touring Zandvoort. 'Sandbergen en het
circuit was een en de rensport heeft veel
aan hem te danken', aldus de touringdirek-
teur.
Nadat de voorzitter van de Zandvoortse
Handelsvereniging de uitstekende verstand-
houding tussen de adjudant en het zand-
voortse bedrijfs- en verenigingsleven had
gememoreerd dankte een broer en de oud-
ste zoon van de overledene voor de belang-
stelling, die de familie bij het overlijden
van de heer Sandbergen had mogen onder-
vinden. De plechtigheid werd besloten met
het bidden van het Onze Vader door ds.
J. de Waard.

BURGERLIJKE STAND
24—30 sept;nber 1971

Huishoudelijke- en
Gezinsvoorlichting
Tolweg 10 - Zandvoort • Tel. 2683
U kunt nog deelnemen aan de volgen-
de' kursussen:
Beginners koken, op maandagavond
Fijne keuken, op donderdagavond
Vrije handenarbeid op donderdag-

avond
Bloemschikken op maandagavond
Kleine cadeau's maken, o.a. kralen

en filtwerk en eenvoudig borduur-
techniek, op woensdagmiddag.

Alle kursussen bestaan uit 8 lessen.
Kosten ƒ 18,— exclusief ingrediënten
of materialen.
Opgaven schriftelijk, mondeling of te-
lefonisch.
Spreekuren: dinsdagsmorgens en don-
derdagmorgens van 9 tot 11 uur.

Geboren: Dirk, z.v. D. van Duijn en R.
Huissen.

Overleden: Hendrik Sandbergen, oud 56
jaar, gehuwd met E. A. van Strien.

Ondertrouwd: René Erik Peter Jansen en
Anja Oord; Le Fat Joon Lock en Rosalie
Josina Ursula Barneveld; Johannes Andreas
Volkers en Nora Klaziena Spoel.

Gehuwd: Peter Anton Willem van Buren en
Egberbina Helena Hennink; Bertus Hendrik
Pastor en Wilhelmina Adriana Keur; Wim
Paul Brandse en Evelyne Klaziena Andrée
Bruins; Dirk van den Brink en Maria Her-
mina Johanna de Wit; Maarten Cornelis
Koper en Alyda Maria Bruijnzeei; Johannes
van Loon en Cornelia van de Loo; Rober-
tus Cornelis Paardekoper en Nora Corne-
lia Eldering; Jan Willem de Bas en Eliza-
beth Charlotte Vromans.

Geboren buiten de gemeente: Daniëlle, d.v.
W. C. F. Schilpzand en J. Bos; Guido, z.v.
C. H. van Brero en A. C. de Lange; Joy
Marie Eleonore, d.v. P. Koeze en J. Schop.

Overleden buiten de gemeente: Wilhelmina
Betsy Soesman, oud 79 jaar, gehuwd ge-
weest met A. Boonacker; Willem Loos, oud
70 jaar, gehuwd met M. Kerkman; Jan
Meijers, oud 77 jaar, gehuwd geweest met
J. Goedhart.

LAATSTE WEDVLUCHT
P.V. PLEINES

Afgelopen zondag sloot de postduivenver-
eniging het wedvluchtenseizoen af met een
vlucht voor jonge en oude duiven vanaf
Srombeek, afstand 165 km.

Gelost om 12.00 uur, arriveerde de eerste
duif om 14.16.27 uur.

Bij de jonge duiven waren de resultaten:.
R. Driehuizen: 1, 5; D. Molenaar: 2, 6;
Jb. Koper: 3, 10; J. Koning: 4, 8; D. de
Hoogd: 7 en C. Visser: 9.

De uitslagen bij de oude duiven luiden:
P. Dannenburg: 1, 10; C. van Egmond: 2,
5, 7, 8, 9 en Jb. Koper: 3, 4, 6.

n salarisrekenini
e ABN, dat is

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steeds
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een salarisrekening

ZANDVOORT. GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 5341

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

dat kunt U ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

Te koop: Opel Caravan
1700, b.j. eind '64. Schade-
loos gereden, / 800,-. Tel.
3776.

RADIO PEETERS n.v./grammofoonplaten, portable radio's en t.v.'s
haltestraat 56 — zandvoort — telefoon 3618
RADIO PEETERS n.v./hi-fi apparatuur, televisie, radio's, recorders,
pick-ups,cass. recorders, onderdelen, groot en klein huish. apparatuur
Passage 11 — zandvoort — telefoon 5458

Mevrouw G. POLM
gedipl. pedicure • manicure
Behandeling na afspraak

Brederodestr. 72, tel. 3324.

Gaskachel gevr. (voor naast
gasfomuis), i.g.st. (max.
br. 18 cm). Tel. 3501.

Te koop: Davonette kolen
convector. Tel. 023-317571.

Gevr.: tijd. gem. woonruim-
te voor echtp. met 2 kinde-
ren. Br. ond. nr. 7201 bu-
reau Zandv. Crt.

U WEET TOCH, dat er
meer poezen dan tehuizen
zijn? Help daarom mee om
het aantal zwervers niet uit
te breiden door ons binnen
12 uur na de geboorte van
een nestje pp te bellen! Wij
laten het pijnloos inslapen
zonder kosten uwerzijds.
Telefoon 3225.
Dierenbescherming Zandv.

Te koop gevr.: fietsje, leeft,
plm. 5 jaar. Tel. 2561.

Te huur aangeb.: gem. ka-
mers met gebr. van keuken
c.v. en douche. Zeestraat
36-38. Tel. 4976.

Te huur aangeb. voor dame
of heer alleen: zit-slp.kam.
incl. c.v., licht, gas, water
en keukengebr. Tel. 4801.

Zit-slp.k. met c.v. te huur
tot eind maart. Thorbecke-
straat 31.

VERMOEID?
VOL ZORGEN?
ANGSTIG?

Jezus wil u helpen !
Bezoek eens de Geestelij-
ke opwekkingssamenkomsten
van de Volle Evangelie Ge-
meente in het gebouw van
de Ned. Prot. Bond in de
Brugstraat.
ledere maandavond om 8 u.
Kontaktadressen: Vinken-
straat 18, tel. 3569; Kees-
omstraat 381, tel. 5517.

Nette werkster gevr., liefst
donderdag. Mevr. Pietersen-
van Keeren, Oranjestraat
11 rood.

Aang. A'dam (zuid), Roo-
seveltlaan, 5 a 6 km: flat,
c.v., warm water + lift.
Gevr.: huis of flat in omg.
Zandvoort. Br. ond. nr.
6904 bur. Zvt. Crt of tel.
020-425583.
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de

en de

u vindt b'i ons fefn naam

wasautomaten
televisies

radio-meubelen

afspee\-appara luur

gasfornuizen
naaimachines

s eengrote *.U.WI.
iapijttegels en
kamerbreedl tapit

Een symbool van kwaliteit en schoonheid. Bewonder
deze keuken, die meer waard is dan haar prijs.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF'ZANDVGQRT'
PARADIJSWEG 11 - ZANDVOORT - TEL. 02507 2361 V

r'- "Waarom veel geld betalen
als u bij ons een gratis 'beauty recept' krijgt?

v~ \ En wel van een geschoolde
schoonheidsspecialiste. .

Als u binnenkort even uw
gezicht laat zien in onze zaak,
krijgt u een gratis schoonheids-
advies. Want dan staat een
schoonheidsspecialiste van het
Huis Inka voor u klaar.
Om u te ontvangen.

En in een vertrouwelijk
gesprek over huidverzorging en
make-up te praten. Zodat u alles
kunt vragen, wat u weten wilt.
(Een heel verzorgingsschema
wordt speciaal voor u
samengesteld).

Dan weet u zeker dat u uw
huid de beste behandeling geeft.
En nooit bang hoeft te zijn uw
gezicht te verliezen.

Maak op tijd'een afspraak.
Deze hele nieuwe service kost Bij'
ons een dik kwartier.
Verder niets.

"Wilt u er zeker van zijn, dat u
direct geholpen kunt worden,
belt u ons dan even.
:
t

De schoonheidsspecialiste is aanwezig op:
maandag 4 oktober 1971 van 10.00 tot 17.00 uur.

ƒ DROGISTERIJ - PARFUMERIE BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort, telefoon 2327

ALLE VERZEKERINGEN • AUTO-FINANCIERING

M eva*. A, M m Folk er s
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

FAMILIEBERICHTEN

SPORTSCHOOL

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47 • Tel. 5829 - Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met of zonder volleybal
BADMINTON - JUDO - JIU JITSU
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jongens
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS - JEUGDCLUBS •
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend

G E V R A A G D :

EEN WERKSTER
voor* dïpeci

Werktijden: elke dag ca. 1V» uur.

Aanmelden: Prinsesseweg 54 van 8.30-12.00 uur.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

OPENT ZATERDAG 2 OKTOBER haar KINDER-
BOETIEK

HET LIEVERDJE
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

Voor de officiële opening half november, worden
kinderen gevraagd die durven showen.

Uw auto roesfvrij —
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

A U T O B E D I J F

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Schildersbedrijf AUG. V.D. MIJE van de Brede-
rodestraat 81, naar MARISSTRAAT 13A; werk-
plaats: Marnix van St. Aldegondestraat 4.

B
B

woensdagavond voor Duinzicht, LEONBERGER
teef, (loops), tatoëring in oor. ƒ 100,— BELO-
NING. Tel. 02507-3093.

A.M.l.V.E.D.I. Kosteloze registratie voor gevonden
en vermiste dieren.

Gods nieuwe openbaring. Gedachtenwisseling en
informatie door J. B. Revalk, hedenavond om
19.45 uur, Seinpostweg 4, flat 1.

Iedereen welkom

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en
medeleven tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn man en onze vader en
grootvader, betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
C. M. Heeroma-Korzaan

Zandvoort, september 1971
Frans Zwaanstraat 20

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Erederodostraat, hk. Schaepmanstr.

Bijverdienste!
DIRK VAN DEN BROEK

SUPERMARKTEN N.V.

vraagt voor haar filiaal in Zandvoort,
Kerkstraat 19:

avQBidwerkers
Aanm. bij de bedrijfsleider, telefoon
02507-3643.

Zandvoortse Hockey Club Z.H
Uitslagen zaterdag 25 september:
Meisjes junioren:
HBS BI — Zandvoort Bi
HBS Cl — Zandvoort Cl
Jongens junioren:
BMHC A2— Zandvoort Al
Zandvoort BI — Hurley BI
Zandvoort Cl — HBS Cl
Uitslagen zondag 26 september:
Dames senioren:
HDM l — Zandvoort l .
Zandvoort II — RBC II
Zandvoort III — Strawberries III
Qui Vive II — Zandvoort IV
Heren senioren:
Zandvoort l — Hermes l
Zandvoort II — HGC III
Zandvoort III — Strawberries III
Zandvoort IV- Rood Wit III
Veteranen:
Roomburg — Zandvoort
Programma zaterdag 2 oktober:
Meisjes junioren:
Zandvoort Al — BDHC Al
Zandvoort B1 — Rood Wit B2'
Zandvoort C1 — BDHC C2
Jongens junioren:
Scheybeek Al — Zandvoort A 1
Zandvoort B1 — Randwijck 81
Zandvoort C1 — Alliance Cl

.C.

1 — 2
O — 3

3 — 5
O — 6
6 — O

1 — O
E — O
1 — 2
5 — O

1 — 1
4 — 3
1 — 4
1-— 3

2 — 1

15.30 u.
15. 15 u.

14 u.

15. 15 u.
15. 15 u.
14. 15 u.

Programma zondag 3 oktober:
Dames senioren:
Zandvoort l — Alkmaar l 1 1 u.
Groen Geel III- Zandvoort 11 11.30 u.
Randwijck III — Zandvoort- III 12 u.
Zandvoort IV — Bennebroek II 12 u.
Heren senioren:
VVV — Zandvoort l 14.30 u.
Leiden II — Zandvoort II 13 u.
Groen Geel IV- Zandvoort III 11.30 u.
Hermes III — Zandvoort IV 14 u.
Veteranen:
Zandvoort — HGC B 12 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 25 september:
B-junioren:

TZB 1— Geel Wit 1 2—2
TZB 2- Kennemerland 3 2 — 6

C-junioren:
TZB 1- HFC 3 4—2
TZB 2 — Terrasvogels 4 O — 3

A-pupillen:
TZB 1 — Ripperda 1 3 — O
TZB 2 — Schalkwijk 3 1 — 2

B-pupillen:
TYBB B— TZB A 2—1

Uitslagen zondag 26 september:
Senioren:

THB 1- TZB 1 4—1
TZB 2- DIOS 2 1—2
Spaarnevogels 3 — TZB 4 gest.
TZB 5- HFC 10 2—2
TZB 6- EHS 7 3—2
Ripperda 7- TZB 7 6—2
EHS 10- TZB 8 0— t

A-junioren:
THB 1— TZB 1 2—3
TZB 2 — Nieuw Vennep 1 1 — 2

Programma zaterdag 2 oktober:
B-junioren:
81 SHS 1— TZB 1 , 15. 15 u.

137 TZB 2- SCW 1 15. 15 u.
C-junioren:
173 SHS 1- TZB 1 15. 15 u.
231 TYBB 10- TZB 2 uitgest.
A-pupillen:
243 EHS 1- TZB 1 1 1 u.
265 Zandv.m. 3 — TZB 2 10.30 u.
B-pupillen:
306 TZB A— VVD A 1 1 u.
Programma zondag 3 oktober:
Senioren:

20 TZB — Spaarnevogels 14.30 u.
61 TZB 3- KIC 5 12 u.
75 Schoten 7- TZB 4 12 u.

102 TZB 5- TYBB 8 12 u.
154 Schalkwijk 6- TZB 7 14 u.
156 DSK 5- TZB 8 12 u.
A-junioren:
177 Terrasvogels 1 — TZB 1 14.30 u.
220 TZB 2- HFC 6 14.30 u.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf t juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

op ledenvergadering
werden knuppels
in 'f politieke hoenderhok

Het lag voor de hand dat er op de j.l. don-
derdag in het Gemeenschapshuis gehouden
openbare ledenvergadering van de pvda
nog eens stevig zou worden nagekaart over
het door de gemeenteraad afgewezen voor-
stel het aantal eksploitatiedagen van het
circuit tot dertig dagen per jaar te beper-
ken.
Zoals bekend stemden van de in b en w
vertegenwoordigde partijen alleen de pvda
voor een vermindering van het circuitge-
bruik en de socialisten maakten er geen
geheim van dat zij zich in de steek gela-
ten voelden door hun koalitiegenoten.

M A N I F E S T
Het pvda-lid de heer L. Koper, wond er
helemaal geen doekjes om en deelde op
de bijeenkomst een manifest uit waarin hij
de houding van de partners van de pvda
in het kollege aan de kaak stelde. Een
houding, die volgens de strekking van het
manifest een politieke achtergrond had. Op
een gegeven moment, aldus de heer Koper,
schijnen de vvd en de chu/ar en kvp tot
de konklusie te zijn gekomen dat er ook
zonder de socialisten een meerderheid
voor een kollege van b en w kon worden
gevonden. De schrijver van het manifest
leidde dit af uit de afwijzing van de raads-
leden Keur (ar) en Attema (vvd) van de
pvda-er Aukema als opvolger van de op 1
januari a.s. aftredende heer Kerkman" en
het feit dat de konfessionelen, ondanks
hun bezwaren tegen het circuit, tegen de
vermindering van het gebruik van de race-
baan stemden. De heer Koper had kenne-
lijk weinig vertrouwen in de onlangs door
de liberalen en konfessionelen gegeven
verzekering dat zij tegen de heer Aukema
als kandidaat voor het wethouderschap
geen bezwaar hadden en besloot zijn mani-
fest als volgt:
'Ik wil niet het onmogelijke vragen, n.l.- het
direkte aftreden van wethouder Kerkman,
maar wij als ledenvergadering, hebben het
recht en de plicht, onze raadsleden te vra-
gen, niet in een koalitie te stappen met
de vvd, kvp en ar/chu'.
Met deze oproep wierp de heer Koper, een
van de jongeren in de pvda, een flinke
knuppel in het hoenderhok van de op dit
moment in het kollege van b en w samen-
werkende partijen.
Mede in verband met het manifest had de
heer Aukema behoefte aan een nadere toe-
lichting op de politieke verwikkelingen van
de laatste tijd en de gebeurtenissen rond
de circuitaffaire in het bijzonder. Spreker
deelde mee dat het bestuur van de pvda
aan de vvd en de chu/ar en kvp had ge-
vraagd voor 1 augustus kenbaar te maken
of zij hun standpunt inzake de pvda-wet-
houderskandidaat handhaafden. De kon-
fessionelen hadden hun bezwaren tegen de
mogelijke opvolger van de heer Kerkman
direkt laten varen. Vér na 1 augustus ver-
klaarden de liberalen met de pvda-kandi-
daat in zee te willen gaan. De liberalenk
hadden er zelfs geen enkele behoefte aan
de wijziging van hun standpunt nader te
motiveren, aldus de heer Aukema.
M.b.t. het voorstel het aantal eksploitatie-
dagen van het circuit tot dertig te vermin-
deren, als eerste stap om do geluidshinder
te beperken, deelde spreker mee zijn alter-
natieve begroting om het nadelig eksploi-
tatiesaldo te dekken twee dagen voor de
bewuste raadsvergadering met het kvp-
raadslid Ter Veer te hebben doorgenomen.
Nadat deze ziek met de begroting in grote
lijnen akkoord had verklaard, vervolgde de
heer Aukema, rekende ik op zijn volledige
steun. De heer Ter Veer heeft echter zon-
der mij van te voren op de hoogte te stel-
len de begroting laten vallen. Wanneer ik
had kunnen vermoeden dat de heer Ter
Veer mij niet langer zou steunen zou ik de
alternatieve begroting niet hebben inge-
diend. Toen hij verklaarde niet voor een
beperking tot dertig eksploitatiedagen to
stemmen had een diskussie over mijn be-
groting geen enkele zin meer, zei de heer
Aukema.

O N T H U L L I N G
Het kvp-raadslid Van As, die met zijn frak-
tiegenoot Ter Veer de bijeenkomst bijwoon-
de, nam de naar de heer Ter Veer gewor-
pen handschoen op en keerde zich tegelij-
kertijd tegen de lokale psrs, die volgens
hem in deze kwestie niet objektief was.

Hierna haalde spreker het verkiezingspro-
gramma van zijn partij voor de dag en las
de daarin voorkomende passage m.b.t. het
circuit voor. 'Vervanging van het circuit
door andere rekreatieve projekten op het
circuitterrein, welke echter op hun ekono-
mische verdiensten moeten worden beke-
ken. Hierbij zijn de belangen van de zand-
voortse middenstand en de bewoners van
de woonwijk noord (denk aan geluidshin-
der) van doorslaggevende betekenis'. Wij
staan hier nog geheel achter, zei de heer
Van As.
En toen wierp de kvp-er, bewust of onbe-
wust wie zal het zeggen, een tweede knup-
pel in het hok van de in b en w samenwer-
kende frakties van liberalen, socialisten en
konfessionelen.
Om aan te tonen d.at het zijn partij heilige
ernst was de circuitkwestie aan te pakken
citeerde de heer Van As een nimmer ge-
publiceerde verklaring van de kvp, die aan
de pers zou zijn verstrekt indien de pvda
terwille van een regeerakkoord met de vvd
van het circuit niet langer een principieel
punt zou hebben gemaakt. In dat geval
zouden de konfessionelen hebben gewei-
gerd met de socialisten in het kollege
plaats te nemen, aldus de heer Van As.
Uit deze verklaring blijkt dat de konfessip-
nelen rekening hielden met de mogelijkheid
dat de pvda de verkiezingsbelofte inzake
de opheffing van het circuit zou breken
teneinde lot- overeenstemming te komen
met de vvd. Maar voor de vergadering tot
deze konklusie kon komen vroeg de heer
Ter Veer het woord.

Om olie op de politieke golven te gooien
zei de heer Ter Veer 'dat hij de politiek
als een hobby beschouwde'. Wij hebben er
gewoon plezier in om het te doen en we
gaan vriendschappelijk met elkaar om. |n
het gesprek met de heer Aukema over zijn
alternatieve begroting heb ik gezegd: 'Beste
Aukema, die cijfertroep komt niet over,
maar globaal ben ik het wel met je bere-
kening eens'.
Tijdens het nadien gevoerde overleg met
de prot.-chr. fraktie was zijn standpunt
t.a.v. de beperking van de eksploitatie van
het circuit tot dertig dagen echter gewij-
zigd. 'Ben ik dan verplicht', riep de heer
Ter Veer, 'hiervan de heer Aukema in ken-
nis te stellen. Dat zie ik niet in', beant-
woordde hij zichzelf.

I N G E K A P S E L D
De verklaring van beide kvp-ers werd di-
rekt gevolgd door een diskussie over het
manifest van de heer Koper, waarin de so-
cialistische raadsleden werd verzocht na
het aftreden van wethouder Kerkman niet
opnieuw in een koalitie te stappen met li-
beralen en konfessionelen.
De heren Kerkman en partijsecretaris Sant
waren van mening dat het niet verstandig

kon niet
Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren een
1—4 nederlaag geleden' tegen DCG. Het
enige tegenpunt op de grasmat aan de
Vondellaan werd gescoord door Gerard Mij-
kamp in de 22ste minuut van do ontmoe-
ting.

Drie minuten na het begin van de wedstrijd
verraste de watervlugge DCG-er Bijlsma
doelyerdediger Henk Bos met een lage
schuiver, O—1. Elf minuten later zag Bijls-
ma opnieuw kans langs de lauw reageren-
de verdediging van de thuisklup te komen
en lag de bal in het net voor Bos kon in-
grijpen, O—2.
Een tweede en niet minder gevaarlijke man
in de voorhoede van de bezoekers was Van
Diepen. Nadat Bos ternauwernood een aan-
val van de intelligent manoeuvrerende Van
Diepen had weten te onderscheppen scoor-
de genoemde speler even later het derde
doelpunt. De voorhoede van Zandvoort-
meeuwen deed intussen zijn uiterste best
om de achterstand in te lopen. Maar goede
kansen voor Arend Stobbelaar en later
Bruijnzeel, die Geus verving, gingen door
onzuiver en gehaast schieten de mist in.
Kort voor het einde van de ontmoeting
bracht Severijns de stand voor zijn elftal

was geen wethouder te leveren. Als lid van
het kollege van b en w ben je overal direkt
bij betrokken, beschik je over de beste in-
formatie en kun je het beleid en de be-
sluitvorming mede beïnvloeden en bepalen,
zei wethouder Kerkman.
De pvda-er Wouters was evenwel van me-
ning dat de toekomstige wethouder in een
kollege met de vvd, kvp en chu/ar voort-
durend kpnsessies zou moeten doen aan
zijn principes en doelstellingen.
Hij kreeg onverwachte steun voor zijn op-
vatting van de kvp-er Van As, die meedeel-
de dat zijn fraktie afwijzend stond tegen
het houden van openbare kommissiebijeen-
komsten, een jeugdcentrum nog niet zag
zitten en weinig voelde voor een sleep-in.
Allemaal zaken waar de toekomstige wét-
houder Aukema wel achter staat.
'Ziet u wel', zei de heer Wouters lakoniek
tegen zijn partijgenoot Aukema, 'u wordt
geheel ingekapseld'. We zullen de kwestie
van deelname aan dit kollege opnieuw on-
der ogen moeten zien, meende hij.
Volgens wethouder Kerkman was het daar
te laat voor. Drie weken geleden zijn de
liberalen en de konfessionelen akkoord ge-
gaan met het wethouderschap van de hoer
Aukema. De zaak is beklonken. Hetgeen
we nu doen is theoretiseren over de vraag
wat wel of niet beter was geweest.
Mogsn wij ook nog iets in het midden
brengen, riepen de pvda-jongeren. Door de
politieke manoeuvres rond de circuitkwes-
tie is alles weer op losse schroeven kp-
men te staan. Het heeft geen enkele zin
biervoor ogen en oren te sluiten.
Ook voor de heer Aukema was het nog
lang niet rond. Ik ben door mijn partij op
een verkiesbare plaats gezet om de heer
Kerkman te vervangen in het kollege van
b en w. Een verantwoordelijkheid die ik
op me heb genomen. Maar ik ben even-
zeer verantwoordelijk voor mijn persoon-
lijke opvattingen en gedachten. Op dit mo-
ment valt het mij gewoon te zwaar zonder
meer ja of nee te zeggen, zei de heer
Aukema.

N I E U W E B I J E E N K O M S T
Op verzoek van een aantal leden zal bin-
nenkort een nieuwe vergadering worden uit-
geschreven waar de kwestie van de wet-
houderszetel opnieuw aan de orde komt.
Op dit moment is nog niet duidelijk wat er
gaat gebeuren indien de pvda besluit in de
oppositie te gaan. Volgens sommigen zul-
Isn liberalen, konfessionelen en btv dan
rond de tafel gaan zitten.
Desgevraagd verklaarde de sekretaris van
de kvp, de heer Biekrnan, tegenover uw
verslaggever: 'Dat dit onmogelijk zou zijn.
Ik kan natuurlijk niet voor de fraktie spre-
ken, maar ik geloof niet dat de kvp dit
ooit zou doen', zei de heer Biekman.

op 1—4. Een vijfde doelpunt van de on-
vermoeibare voorhoede van DCG werd
door de scheidsrechter om niet geheel dui-
delijke redenen geanuleerd.
Zandvoortmeeuwen staat na deze neder-
laag — zie onderstaande ranglijst — op
één na de laagste plaats in de afdeling A
van de zondagamateurs.

ovvo
SDW
Uithoorn
Rood Wit A
Elinkwijk
DCG
A FC
ZVV
Zilvermeeuwen
Hollandia
Zandv.m.
De Spartaan

OFFICIËLE OPENING
NIEUWE BRANDWEERGARAGE
Op vrijdag 15 oktober a.s. zal de nieuwe
brandweergarage aan de Hogeweg officieel
in gebruik worden genomen door burge-
meester A. Nawijn.
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4
4
4
4
4

4
3
1
1
1
2
1
0
1
0
0
0

0
1
3
3
3
1
1
3
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2
2
1

0
0
0
0
0
1
2
1
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2
2
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8
7
5
5
5
5
3
3
2
2
2
1

7 — 0
10—5
5—2
1—0
3—2
6—5
3—5
1—2
5—8
4—6
3—7
1—7

HOOFDINSPECTEUR
M. BLOKLAND
GEÏNSTALLEERD
Tijdens een bijeenkomst in'het bureau aan
de Hogeweg is de nieuw benoemde hoofd-
inspekteur van politie en waarnemend
korpschef, de heer H. Blokland, vrijdag-
morgen officieel geïnstalleerd door burge-
meester A. Nawijn.
In zijn installatietoespraak releveerde de
heer Nawijn het onverwacht overlijden van
de waarnemend korpschef, adjudant Sand-
bergen. De vreugde over uw komst naar
Zandvoorl wordt helaas getemperd door
het verlies van de adjudant, zei de burge-
meester. Na zijn beëdiging ontving de heer
Blokland uit handen van de heer Nawijn
het plaatselijk korpsembleem.
Hierna werd de heer Blokland verwelkomd
door zijn direkte chef hp Van Maris. Spre-
ker noemde het plezierig dat na vier jaar
in de inspekteursvakature is voorzien.
De heer Blokland merkte in zijn dankwoord
op te beseffen dat zijn komst, direkt na
het overlijden van de voormalige waarne-
mend korpschef, adjudant Sandbergen, met
gemengde gevoelens werd ontvangen. Ik
zal trachten, aldus de heer Blokland, de
zandvoortse politie samen met de korps-
chef zo goed mogelijk te laten funktione-
rïen-. Hij sprak de hoop. uit dat het korps

'herp de tijd zou geven het vertrouwen te
wjnnéri en zich de sfeer eigen te maken.
Na'afloop van de officiële installatie wer-
den de aanwezigen in de gelegenheid ge-
steld persoonlijk met de heer Blokland en
zijn echtgenote kennis te maken.

PROJEKTIEL BLEEK
KOOLZUURCYLINDER
Zaterdagmiddag werd bij het afbreken van
een strandpaviljoen aan het zuiderstrand
een vrijwel geheel verroest projektiel opge-
graven van een lengte van meer dan een
halve mater en dertig centimeter dik. In
afwachting van de komst van de direkt ge-
waarschuwde mijnopruimingsdienst werd de
omgeving door de politie afgezet.
Na een onderzoek werd vastgesteld dat het
projektiel een oude koolzuurcylinder was,
waarmee een kwarteeuw geleden de kogel-
flesjes werden behandeld.

TEST OP ZEE
VAN PROTOTYPE
NIEUW REDDINGSVAARTUIG
Voor de kust van de badplaats vond zater-
dagmiddag een proefvaart plaats van het
prototype van de in opdracht van de Kon.
Ned. Bond tot het redden van drenkelin-
gen ontworpen nieuwe reddingboot. Bij de
proeftocht was vrijwel het gehele bestuur
van de bond aanwezig.
De eerste testvaart van het uit hout ver-
vaardigde vaartuig werd gemaakt door prof.
Gerritsma, als hoogleraar verbonden aan
de afd. scheepvaartkunde van de TH te
Delft.
Na afloop toonde hij zich bijzonder tevre-
den over de kwaliteit van de boot. Binnen-
kort zal een kommissie, waarin voor de
Zandvoortse Reddingsbrigade zitting heb-
ben de heren A. van der Mije en T. de Roo-
de samen met de bondsassistent C. A.
Kras uit Zandvoort, een rapport over de
ervaringen met het prototype samenstellen.
Het vaartuig, geschikt voor kust- en bin-
nenwateren, is uitgerust met een 25 pk
motor en kan een snelheid bereiken van
25 km per uur. Er wordt naar gestreefd
de boot nog voor het zomerseizoen van '72
bij de diverse kustbrigades in gebruik te
nemen. Ook de zandvoortse (strand)politie
is geïnteresseerd in de aanschaf van het
nieuwe model.

NEEM DE HERFST
NIET MEE NAAR HUIS
Het Instituut voor Natuurbeschermingsedu-
katie (IVN) te Amsterdam is ernstig be-
ontrust door een artikel in het weekblad
Margriet van 25 september j.l., waarin
wordt opgewekt om in deze herfstdagen
massaal naar buiten te trekken om daar
mos, vruchten, paddestoelen en andere
herfstprodukten te verzamelen.
Dit zou leiden tot een onverantwoordelijke
verstoring van een kringloop der natuur.
Immers, de produktie van vruchten en pad-
destoelen. die het weekblad 'seizoenoprui-
mina' noemt, is in werkelijkheid voprberei-
ding voor nieuwe groei en bloei, die niet
mag worden verhinderd.
Het IVN hoopt, dat velen er op uit zullen
trekken om te genieten van de herfstkleuren
en de vormenrijkdom der natuur, maar zon-
der dat dit leidt tot plundering en verdere
natuurverarming.
In vele streken is reeds een duidelijke ach-
teruitgang van de rijkdom aan paddestoe-
len vastgesteld, als gevolg van ongebrei-
delde verzamelwoede.
De kringloop van het herfstbos, waarin
vooral de paddestoelen een onvervangbare
rol spelen, is een voorbeeld in het klein van
de vele kringlopen in de natuur, wier ver-
storing tot de huidige miljeukrisis heeft ge-
leid.



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed, tot onze diepe droef-
' heid, na een langdurige ziekte, onze
innig geliefde en zorgzame man, va-

i der, behuwd- en grootvader, onze
lieve zoon, broer, zwager en oom

PIETER PAAP
echtgenoot van

Cornelia Adriana Welage
in de leeftijd van 53 jaar.

C. A. Paap-Welage

M. A. J. Brouwer-Paap
C. Brouwer
Linda
Patricia
Hayo
Familie Paap

Familie Welage

Zandvoort, 1 oktober 1971
Celsiusstraat 20

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den op woensdag 6 oktober a.s.
's middags om 2.30 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek vanaf Celsiusstraat 20, om
2.15 uur.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie" (alleen 'noodgevallen)

3043. 3044j' 3055"Politie
l" *i

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming^ •
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

VOORLICHTINGSAVOND
VOOR OUDERS VAN
SUIKERZIEKE KINDEREN
Het afdelingsbestuur Haarlem en omstre-
ken van de Nederlandse Vereniging van Sui-
kerzieken is van plan bij voldoende deel-
name een voorlichtings- en gespreksavond
te organiseren voor suikerzieke kinderen én
hun ouders.
Problemen in het kader van dieet, sociale
relatie en eigen verantwoordelijkheid van de
patiënt doen zich overal voor en geven
vaak aanleiding tot onnodige spanningen.
Daarom is het alleszins aan te bevelen,
dat kjnderen én ouders tot een ernstig en
geëngageerd gesprek over deze problemen
komen in aanwezigheid van enkele deskun-
digen.^die adviserend, stimulerend en infor-
merend kunnen optreden.
Het voornoemde afdelingsbestuur — N.V.S.
Haarlem. e.o._- ^wil een serieuze .poging,,
wagen tot eeh_dergelijke bijeenkomst van
suikerzieke kinderen en hun ouders te ko-
men.
Het spreekt vanzelf, dat alleen de ouders
van te kleine kinderen en dat alleen de
kinderen van tegen de twintig zonder hun
ouders ook welkom zijn.
Maar het gaat hier vooral om een gemeen-
schappelijk gesprek van ouders én kinde-
ren.
Om de behoefte te peilen voor zo'n bij-
eenkomst verzoekt het bestuur van de Ne-
derlandse Vereniging van Suikerzieken van
de afdeling Haarlem e.o. ouders en kinde-
ren, die willen meedoen, zich schriftelijk
op te geven.
Wat de kinderen betreft graag rnet vermei-
ding van de leeftijd. Ook is het van belang
dis avonden in de week op te geven, die
men vermoedelijk voor dit evenement be-
schikbaar heeft.
Uit de binnengekomen aanmeldingen zal
dan bij voldoende deelname de bedoelde
bijeenkomst op korte termijn worden ge-
organiceerd.
Adres van aanmelding: Drs. B. H. J. Evers,
Johan Wagenaarlaan 52, Heemstede. Voor
nadere informatie 023 - 285374.
Het afdelingsbestuur van de N.V.S. hoopt
met dit nieuwe initiatief een goede hand-
reiking aan ouders en suikerzieke kinderen
te kunnen geven.

logos
informeert
volkstelling-
weigeraars
Naar aanleiding van do door de minister
van justitie aangekondigde aanpak van de
volkstelling-weigeraars heeft de jongeren-
groep Logos Zandvoort het navolgende
persbericht uitgegeven. Zich richtend tot
alle volkstelling-weigeraars schrijft Logos:

U zult wellicht vernomen hebben dat onze
minister Van Agt, die voor de verkiezingen
tegen vervolging van volkstellingweigeraars
was, er, toe is over gegaan de volkstelling-
weigeraars aan te pakken. ;
Wij willen niet spreken over het feit, da,t
de minister van mening is veranderd,* maar
wel wat het gevolg hiervan is.
U heeft omstreeks 1 oktober een brief ont-
vangen waarin u alsnog wordt gevraagd
mee te werken aan de telling en zo niet
of u dan een bijgaande brief wilt invullen:
Op deze bijgaande brief moet u dan de
rede van uw weigering opschrijven. Wij wil-
len u waarschuwen voor deze slimme truk
van het ministerie van justitie.
Men spekuleert er op, dat de hardnekkige
weigeraar wel zo kwaad is, dat hij zich er
toe zal laten verleiden zwart op wit te zet-
ten, waarom hij voet bij stuk houdt. Het
betekent in feite, dat de weigeraar bijna
niet meer gedagvaard wordt, zo zegt mr.
Van der Meulen van het komité Rechtshulp
weigeraars, dat opgericht is om weigeraars
als u eventuele rechtskundige hulp te geven.
Zonder een dergelijke bekentenis is het
niet eenvoudig om u te veroordelen. Als
er namelijk geen procesverbaal is opge-
maakt door een beëdigd opsporingsambte-
naar staat de weigering niet vast. U kunt
zich hier beroepen op de zwijgplicht. Als
u eventueel wordt gedagvaard is de getui-
genis van de burger-teller van nul tot ge-
nerlei waarde en als u zich dan ook op
de zwijgplicht beroept, zal u wegens ge-
brek aan bewijs worden vrijgesproken.
Ook moet u zich niet laten misleiden door
de zin uit de brief, die u zegt dat de brief
niet zal worden doorgegeven aan de rech-
ter of enige andere instantie, maar op de
bijbehorende envelop staat: Aan de officier
van Justitie. Deze kan dan meteen proces-
verbaal opmaken en dan hoeft de rechter
uw brief niet meer te hebben.
Ook zijn er mensen, die geen brief hebben
gehad, en die wel geweigerd hebben en
mensen die niet'geweigerd hebben die wel
een brief ontvingen. Kortom er zijn grove
fouten gemaakt. We hebben reeds van dit
soort gevallen een aantal meldingen binnen
en wij vragen u om ook hier aan een van
onderstaande adressen, melding van te ma-
ken. ;

Resumerend: ; 'j«
— Weiger ook deze brief in te vullen.
— Beroept u op uw zwijgplicht.
— Vraag om rechtskundige hulp zodra i y

toch nog gedagvaard wordt.
— Stelt u zich in verbinding met Logos,

voor het informatiestencil, dat over eni-
ge dagen in ons bezit zal zijn.

LOGOS, Frans Zwaanstraat 64, tel. 2643,
Kostverlorenstraat 116, tel. 2797.

BEJAARDE WIELRIJDSTER
GEWOND
Zondagmiddag botste een 18-jarig meisje
op de noordboulevard met haar bromfiets
tegen een voor haar rijdende 67-jarige wiel-
rijdster. Met vrij ernstige verwondingen
werd de vrouw in een haarlems ziekenhuis
opgenomen. Het meisje werd licht gewond.

op jumping

Tijdens de Jumpingdagen
in Amsterdam op 28, 29,
30 'en 31 oktober — het
jaarlijkse concours hip-
pique in. de nieuwe RAI
— zal de franse ruiter-
groep van Yvan Chiffre
en . zijn Cascadeurs een
demonstratie geven van
een middeleeuws, steek-
spel te paard.

Het is voor de eerste
maal dat deze spektaku-
laire show buiten Fran-
krijk wordt gehouden.

Op nevenstaande foto
maakt een van de in mid-
deleeuws ridderkostuum
gestoken .leden van de
ruitergroep .zich ,gereed
voor een treffen" met een
tegenstander in het ;toer-
nooi.

motorrijder cor blok omgekomen
Tijdens de eergisteren op het circuit geliou-
den races voor standaardmotoren en zij-
spankombinaties is de 21-jarige renner Cor
Blok uit Alkmaar verongelukt. De coureur
vloog met grote snelheid op zijn Norton-
machine de bocht uit, botste vervolgens te-
gen een vanghek en werd op slag gedood
toen hij met zijn hoofd tegen een paal te-
recht kwam. Het ongeval gebeurde terwijl
zijn familie zich op de publieke tribune be-
vond. Met een ambulance werd het slacht-
offer naar een haarlems ziekenhuis overga-
bracht.

De uitslagen van de races' luiden:
Standaardklasse t.m. 250 cc: 1. Hans Pie-
terse, Beverwijk, Kawasaki, 10 ronden=
41.930 km in 20.39=gem. 121.830 km; 2.'
Wim Stouwdam, Oldebroek, Yamaha; 3.
Rob Cock, Amsterdam, Suzuki. Snelste
ronde Aad Doijer, Baarn. Ducati in 2.02.2=
gem. 123.425 km.

Standaardklasse boven 250 cc tot 450 cc:
1. Wim van Manen, Hilversum, Kawasaki
in 23.43.4=gem. 127.256 km; 2. J. Beckx,
Amsterdam, Kawasaki 338; 3. Herman van
Doorn, Dodewaard, Honda 444. Snelste
ronde voor Lubert Snel, Wormerveer, Hon-
da 444 in 1.56.7=gem. 129.346 km.

Standaardklasse 451 cc en daar boven: 1.
Herbert Spahn, Amstelveen, Kawasaki, 12
ronden=50.316 km, in 22.21.8=134.995 km;
2. Jan Roubos, Nieuw Vennep, Kawasaki
498; 3. Gijs van Beek, Aalsmeer, Triumph
649. Snelste ronde voor Spahn in 1.49.8=
gem. 137.475 km.

kruip-door-sEuip-door
gemeentelijk gezelschapsspel

Beste vrienden, spelletjes uit mijn jeugd
(een héééle tijd geleden!) doen me'riog
altijd wat. Jawel, ik knikkerde, hoepelde,
hinkte' (met de meisjes uit de straat, om-
dat dit eigenlijk een meisjesspel' was)
diefje-met-verlos, één-twee-drie, wie heeft
de bal, rovertje, blindemannetje, verstopper-
tje, schipper mag ik over varen, enz.
Maar nu heb ik — in 1971 wel te verstaan
— het aloude kruip-door-sluip-door-spel
kunnen spelen, zonder dat ik daartoe in
feite voor geroepen was. Dat Was in de
Kostverlorenstraat. 't Is echt een waar ver-
haal, vrienden.
De gemeente had-uit veiligheidsoverwegin-
gen besloten het aardgas-buizennet te ver-
nieuwen. Op zichzelf eenf' loffelijk streven
en'dat niet alleen: ook een-.loffelijk sukses.
Want de buizen, die er uit 'kwamen en af-
gekeurd werden, logen er niet om. Eén
bonk roest! Hoe bestaat het, hè? In dat
droge, dorre zand van! Zandvoort. Maar
goed, daar gaat het nu niet om.
Ze gooiden de straat aan de noordzijde
open, groeven een sleuf van een goeie
tachtig centimeter diepte (of soms meer?
Ik .ben niet zo best in schatten) en ze
wierpen de tijdelijk buitengebruik gestelde
straatsteenen op een hoop tegen- en op
het trottoir.
Er werden borden geplaatst, 's avonds wa-
ren er flitslampen en de zaken schenen
goed te gaan. Geen vuiltje aan de lucht.
Maar toen kwam er opeens een kink in de
kabel. Om de een of andere reden waren

de bewoners van de Kostverlorenstraat ver-
stoken van hun demokratisch recht tot het
betreden van hun woning. Er was geen
doorkomen aan!
De ijverige gas-lieden hadden verzuimd op
gezette plaatsen een 'mogelijkheid tot over-
pad' te geven. Dat gaf last, vrienden. |k
heb mensen gesproken, die met de fiets via
de Koninginneweg aan kwamen en dan ont-
dekten, dat ze hun opvouwkarretje over de
één meter brede sleuf plus de steenhopen
moesten tillen. Eén man, zijn naam mag
niet genoemd worden, omdat de verzeke-
ring de zaak nog uitzoekt, — viel met fiets
en al in de -sleuf' en' overweegt een straf-
rechtelijke vervolging tegen de gemeente.
(Men heeft vastgesteld, dat de'man, die
de sleuf groef, niet verantwoordelijk is. Te-
recht, c Befehl ist Befehl).
Ook hoorde ik'van nerveuze storingen bij
bewoners van de Kostverlorenstraat. Deze
mensen moesten dikwijls in die ellendige
dagen een zware tocht maken om naar 'huis
te komen. Sommigen van hen hadden —
terugkerend van een moeilijke werkdag —
geen.fut rneer om aan het avondmaal deel
te nemen, hetgeen zich wreekte in onder-
voeding, maagklachten en zelfs sociale mis-
dragingen.
Ik heb een man gesproken, die in de dagen
van de blokkade zijn huis bereikte via de
spoorbaan en het niemandsland tussen
spoorbaan en noordelijke huizenrij. Dit kost-
te hem iedere dag een kostuum of tenmin-
ste de pantalon daarvan.

Sportklasse t.m. 250 cc: 1. Frits Geysen-
dorpher, Den Haag, Suzuki, 12 ronden=
50.316 km, in 22.47.5=gem. 132.459 km;
2. Jan van Arkel, Nieuw Vennep, Suzuki
3. Kees Schermer, Castricum, Suzuki. Snei-
ste ronde voor Geysendorpher in 1.51.7=
gem. 135.136 km.

Sportklasse 251 t.m. 500 cc: 1. Dick de
Vries, Wormer, Honda 345, 12 ronden=
50.316 km, in 22.32=gemr;133,976 km* 2.
Kees Bouwmeester, Abbenes, 'Honda "444;
3. Jan Staa, Alkmaar, Honda 444. Snelste
ronde voor De Vries in 1.51.0= 135.989
kilometer. .. . - r. _ ,. "

Sportklasse 500 cc en daar boven: 1. Her-
• bert, Spahn, Amstelveen, Kawssaki: 5,00,
• 12"*ronden=50.316'"krri," in" 22.26.9=gém.
134.484 km; 2. Cees van WestreenenV Kes-
teren, Honda 756; 3. R. Mos,„.Dordrejcht,
Honda 750. Snelste ronde voor Spahn in
l'.50.2=gem. 136.976 km". " '" "

Zijspanwedstrijden, 6 ronden=25.l58 km:
1. Gerrit Verkerk .en Jan Oostwoude, Den
Haag, BMW in 12.14.9=gem. 123.239 km;
2..Jos Modder en Piet Woudstra, W.armen-
•huizen, Triumph-Rickman. 687; 3. M. Kooy
en R. Vader, Amsterdam, BMW. Snelste
ronde voor het duo Verkerk-Oostwoude in
1.58.8=gem.127.060 km.

Aan het begin van het race-evenement vond
de huldiging plaats'van Jan de Vries ,die
vorige week in, Madrid in de 5f) c klasse
beslag legde op de wereldtitel. Hij en zijn
kollega Jos Schurgers — derde bij de'we-
reldkampioenschappen - Werden achter-
eenvolgens toegesproken door MAC-voorzit-
ter P. ' Limbach en''circuitdirekteur J. Th.
Hugenholtz. ' • • ' ;l;

De diepe kloof tussen het dorpsceritr'üm' en
de noordzijde 'van de' Kostverlorenstraat
kreeg meer dan alleen maar, een s,ymboli-
sche betekenis. ,Miss'chien on.bewust. maar
het gemeentebestuur had gezórgd v/por.een
situatie met zoveel spanning eri "geladen-
heid, dat zij te vergelijken 'wa^ met-de
dagen, voorafgaande aan het'uitbreken; van
een oorlog. ' ; • . . ' • • '

'. Tussen de zuid- en noordzijde van dé 'Kost-
verlorenstraat ontstonden er komrnünikatie-
moeilijkheden, doordat men elkaar, alleen
maar kon, beschreeuwen. Dit gaf aanleiding
tot misverstanden en verkoelind der rela-
ties. Het is van één man",bekend, dat hij
zich door middel van een kbene .sprong
over de kloof toegang tot z'n Woning wilde
verschaffen. Hij heeft tot dusverre zijn huis
niet betreden, want hij .berekende, r z'n
sprong waarschijnlijk verkeerd en •''kwam
met een doffe smak op. det (bpdem van. de
loopgraaf terecht:' ''
IJlings toegeschoten burgers (van de zuid-
zijde) in samenwerking met brandweer en

-.politie, bevrijdden de ongelukkige uit zijn
rjetelige positie. Hij maakt het thans rede-
lijk goed en zal binnenkort uit het zieken-
huis worden ontslagen.
Het leed is nu geleden. Na de Kostverloren-
was de Zeestraat aan de beurt. Daar heeft
men het anders gedaan. Na de protesten
en de ervaring van de Kostverlorenstraat.
Men legde hier en daar loopplanken 'naar
de Woningen. Het ei van Columbus, vrien-
den.
Ik 'heb me laten vertellen 'dat de grohd bin-
nen afzienbare tijd weer operr moet, om-
dat de telefoonkabels vernieuwd moeten
worden. , • BARTJE

f '

: P.S. Schade-claims vóór 1 januari 1972
indienen bij b en w.



Het kan nog even TIJDELIJKE A A N B I E D I N G
De fijnste, de beste, de mooiste

BONTMANTELS
Nu nog 10% 20% 30% 40%
Ja zelfs 50% GOEDKOPER

Zeer voordelig: Een in kwaliteit en keuze alles
overtreffende kollektie:

NERTSHOEDEN, NERTSCOLLIERS
en KR A WATTEN

Te Uwer speciale attentie: Wij hebben in ons be-
Ezit-, een kleine, zeer fraaie en elegante kollektie
SHOWMODELLEN KLASSE-MANTELS 119.—
ook met edelbontkragen zoals vos, persianer,
nerts, etc.
Nu nog in vele maten en dessins met goede pas-
vorm: 8

BROÉKPAKKEN, SPENCERPAKKEN
' en MANTELKOSTUUMS

in variant lage prijzen

MEVROUW J. COLLEWUN mannequin
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Het zomerseizoen '72 behoort bijna tot het verleden. De •strandpachters, onder wie

onze eigen Stoeleman, hebben hun spullen al ingepakt en zijn van het strand verdwe-
nen. De zwemmers en baders proberen een verblijf aan de' kust nog even te rekken

nu zon en voor de tijd van het jaar hoge temperaturen hen in staat stellen een duik

in de golven te nemen.

500.000 politieke gevangenen
in de wereld

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR

Her afbuigende Verkeer mag her recht, t
doorgaande verkeer op dezelfde weg '
riieh funderen.Ook de voetganger nief!

In het jaarverslag van Amnesty Internatio-
-naal wordt het aantal politieke gevangenen
in 'de wereld op een half miljoen geschat.
Dit' is' een schatting omdat de organisatie
niet beschikt over gegevens over sommige
landen waaronder de Sovjet-Unie.

: De grote"boosdoeners zijn Zuid-Vietnam,
Indonesië en vele Latijns-amerikaanse en

•afrikaanse landen. In vele gevallen worden
•'- de minimum-regels van de VN betreffende

de' behandeling van de gevangenen overtre-
dén.
Amnesty Internationaal streeft nu naar be-
wijzen van mishandelingen om bepaalde
landen voor een Internationaal Gerechtshof
te kunnen brengen. Over Brazilië zijn al be-
wijsstukken verzameld voor martelingen tij-
dens 'de verhoren.
Brazilië zelf zegt dat slechts 500 'terroris-

-, ten' gevangen zitten, Amnesty schat het
aantal., op 12.000 .en het aantal politieke
processen op 600. In Zuid-Vietnam zouden
tussen de 20 en 25.000 gevangenen zijn,
waarvan 60-80 procent om hun politieke
overtuiging zijn opgesloten. Indonesië geeft
60.000 gevangenen op, Amnesty schat hun

"aantal 'op 'tussen de 75-90.000, waarvan
slechts 200 voor de' rechter verschenen. In
Cuba zouden tussen de 15-40.000 mensen
in" de £gl zitten.

. Over Martelingen in Griekenland worden
. /apporten verzameld. Volgens Amnesty zijn

slechts 629 'mannen voor de rechter ge-
weest.

;. ' In verschillende afrikaanse landen zoals
~ Rhodèsia, Sierra Leone, Zuid-Afrika en Le-

sotho worden 'grote' aantallen burgers zon-
der vorm' jvan, proces gevangen, gehouden'.

J H"De organisatie wijst verder op doodvonnis-
sèjri in Zanzibar en Guinee.

'', Iri' Taiwaji heeft de spanning rond de reis

DR...P. H. ESSER.
TOT'DIREKTEUR BENOEMD

_•' BIERERSTICHTING
Met ingahg'"van 1' januari is tot dirêkteur

" 'van' de Dr.' Joshua Biererstichting, het' re-
" validatiecehtrum voor oud-psychiatrische' pa-

tiënten in het voormalige Strandhotel, dr.
'; Pi HyEsser uit Haarlem benoemd.

t ' ' i De heer Esser, die op 1 november a.s. af-
". scheid neemt als hoofd van de sociaal-psy-

chiatrische afdeling van de Haarlemse GG
en GD, staat bekend als een fervent be-
strijder van alkohol- en druggebruik en
kant zich tegen groeperingen en organisa-
ties — o.a. Release Haarlem — die nieu-
we wegen bewandelen bij de sociale bege-
leiding van alkohol- en druggebruikers. De
psychiater is woordvoerder .van de Bond
van verontruste ouders, een instelling die
zich afzet tegen verschillende stromingen
die maatschappijvernieuwingen nastreven.

van Nixon naar Peking geleid tot 'intensie-
ver kontrole van de bevolking, de post is
gecensureerd, sommigen worden 24 uur per
dag geschaduwd. In Polen is het aantal po-
litieke gevangenen lager dan ooit, in Tsje-
choslowakije wordt de druk van vervolging
'met sukses afgewenteld'. In de Sovjet-
Unie schijnt de praktijk dat dissidenten in
zenuwinrichtingen worden opgesloten te
worden gehandhaafd, aldus het jaarverslag
van Amnesty Internationaal.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 2 oktober:

Zandv.m.—VVB
Zandv.m. 2—J. Hercules 3

i SAC 9—Zandv.m. 3
B-junioren:

Zandv.m. 1—EDO 1
Zandv.m. 3—Ripperda 1
Zandv.m. 4—Kennemerland 5

C-junioren:
RCH 1—Zandv.m. 1
HBC 3—Zandv.m. 3
DCO 5—Zandv.m. 5

8—0
2—2
3—4

3—6
2—3
5—3

1—4
4—1
3—6

Uitslagen zondag 3 oktober:
Zandv.m.- SDW • . ' 1—4
Zandv.m. 2—Purmersteijn,ï2;ji 6—2
AFC 3—Zandv.m. 3 "''' 5—O
VVB 3-Zandv.m. 4 2—3
Spaarnevogels 2—Zandv.m. 6 7—2
Zandv.m. 7—Ripperda 3 O—3
Zandv.m. 8—Nieuw 'Vennep 3 7—3

A-junioren:
Zandv.m, 1—TYBB 1 . . 3-1 •»
RCH 2-Zandv.m. 2 3—0 gest.-
RCH 3-Zandv.m-^ 3 17-2'-'

GOEDE START
VAN VOLLEYBALLERS ••''

- i
De nieuwgeformeerde volleybalklup 'Spor-
ting-OSS' heeft een goede start gehad inv
de kompetitie. • H ,.
Zowel het Ie dames-team alRihet Ie heren-
team verzamelde 3 punten uit-,twee wed- i
strijden. Ook het 2e damesteam j <boekte
hetzelfde resultaat en bleef met éénioVer-
winning en één gelijkspel eveneens ortge-
slagen. De overige teams deden hetrl iets
minder. De volledige uitslagen luiden;*'

Dames: '\ ..,.j
Sporting-OSS 1—OVRA 2 < -3—0-
Sporting-OSS 1—HVS 3 2—2
Sporting-OSS 2—Alliance 5 • , 3—1
Sporting-OSS -2—Cazuz 2 2—2
Sporting-OSS 3^-VCY 4 0—3
Sporting-OSS 3—DSS 3 O—3

Heren:
Sporting-OSS 1—VVGS 1 2—2
Sporting-OSS 1—PWN 3—1
Sporting-OSS 2—Major 2 O—3
Sporting-OSS 3—Fluor 2 2—2

rfijôal-öpde-
zelfdeweg recH-3 door

_.de tram vormr
een uirzondèring." Hij gaal* als af-
buigend verkeer vóór her rechMoor,
gaande verkee1- \ \*—*
op dezelfde weg.

Voor fouten In telefonisch
-.•• opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

'••' r">u 'aanvaard. "••

•'f;;i--bT

Majorettes en drumband
De Meeuw i.o.

• Wij vragen voor onze majorrettencorps MEISJES
vanaf 16 jaar en voor onze drumb#iW"TONGENS
en MEISJES vanaf 16 jaar, die voor tamboer of
jachthoornblazer willen teren.

Aanmelding A. H. Daane, Dr. Joh. G. Mezger-
straat 60/1. ••-

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

tegen groothandelsprijzen
ALLEEN 1ste KWALITEIT BRILJANT

TEGEN DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN!
Witgouden ringen, zeer solide en chique zettingen, met
een vurige, witte briljant, enkele voorbeelden uit onze
sublieme kollektie:
Witgouden ring met briljant„van 0.14 krt., geen 225,—
maar bij ons 165,—
Idem 0.25 krt., geen 350,— maar bij ons slechts 250,—'
Idem 0.58 krt., wit en ZUIVER, geen 1250,—
maar bij ons slechts 850,—
Idem 0.80 krt., prachtige steen, prima belegging,
geen 1550,—, maar bij ons 995,—
Zeer UITGEBREIDE kollektie rozetringen, d.w.z. één
centrale briljant omringd door 7 of meer briljanten,
bijv.: prachtige witgouden ring, rozetinodel, met 9 zeer
vurige brilj., geen 550,— maar bij ons slechts 350,—
.Zeer. fijn witgouden rozetmodel met absoluut WITTE
centrale briljant, omringd door 14 kleinere, witte brilj.
geen 595,—, maar bij ons slechts 425,—
Witgouden ring waarin centrale briljant, omringd door
2 randen, waarin 12 prachtige kwaliteits briljanten, alle
apart gezet, zeer fijn model, geen 750,—, maar 545,—
Prachtige dubbele rozetring, waarin 21 1ste KWALI-
TEIT WITTE briljanten, totaal 1.49 karaat,
geen 1750,—, maar bij ons slechts 1150,—

OOK VELE, ZEER VELE AANBIEDINGEN IN ZILVER
Mooie zilveren kandelaar, laag model 28,50
Prachtige zilveren kandelaar op 8 kantige voet, hoogte
18 cm, geen 295,—, maar slechts 195,—
Zeer mooie en zware kandelaar, gedraaid model,
hoogte 23 cm, geen 350,—, maar bij ons 265,—

Zeer uitgebreide koliekties origineel Hollands zilveren
speelgoed, alle modellen tegen de meest konkurrerende
prijzen (zie ook onze speciale etalage!!) enkele voor-
beelden:

•Man op antieke fiets, geen 37,50 maar 27,50
Kind op hobbelpaard, geen 37,50 maar 29,50
Paar op bankje, geen 65,— maar 47,50
Lantaarnopsteker, geen 47,50 maar 37,50
Koets met 6 paarden, geen 175,— maar .. 135,—~.,
Grote engelenwagen, geen 260,— maar 175,—
12 prachtige zilveren apostellepels (ook per 6), geen
135,— maar bij ons slechts 95,—

KOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelcpels, peper- en
zoutstroolers, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, eh'z.'^;

Ook kohiplete inboedels en taxatie !! .,,,

Fa» Van Üawenstein
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 • Haarlem - Tel. 023 - 320274

Te HUUR gevraagd
(evt. te koop)

eenvoudige kleine WONING te Zandvoort.

Ruilwoning, 3 kamers + keuken aanwezig. Hulir
f 52,30 p.m. iricl. water en gas.
P ~ C . Snoey Ktewit, Minahassastraat 41/1, Am-

bij Muiderpoort station.

SPÉC.
Bij 4 pakjes Durex (12 st.) 'r'

Gossatner of ' Fctl-.eriite

3 stuks G R ATS S !
In Zandvoort uitsluitend bij:

Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)1

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div."kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10-x ƒ 43,95.
PA'fclAN, Amsterdam, tel.
0-20 • 42 1550.
R. DRENTH, arts, afwezig
t'/m 26 oktober.
Waarn.: dr. Flieringa, dr.
Anderson en dr. Zwerver.
Garage te koop gevr., omg.
Favaugeplein. Tel. 3284.

Te koop: Gevaert licht gew.
tourcaravan, gen. polyester,
4 a 5 pers. Tel. 5031.
Werkster gevr. bij dame al-
leen op flat. Tel. 3525.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1. telefoon 2135
Gevr.: huish. hulp voor eni-
ge ochtenden p.w. Werktij-
den en salaris n.o.e.t.k.
Mevr. Boeljon-Rinkel, Boule-
vard P. Loot 61, tel. 2902.



Zandvoort
een witte prijzen markt

ASSAGE

MARKT
Bij het Dolfirama

KIJK EN VERGELIJK!!

Suiker
KILO

normale prijs 1.25

105
B

Niet méér dan 3 kg. p. klant

Verse melk
LITER

normale prijs 74

C & C prijs 64

Coca Cola
DE ECHTE

2 gezinsflessen

NORMALE PRIJS 1.38

C & C prijs

Waspoeder
3 kg. KWAK

normale prijs 4.95

C & C prijs 3.89

GESNEDEN BROOD
wit of bruin

normale prijs 92

3 PAKJES

Margarine
normale prijs 1.44

C & C prijs 68 C&C prijs 1.-

PAKJE

Groentesoep
BEKEND MERK

normale prijs 62

C & C prijs

Grote baal

CHIPS
normale prijs 98

C 8e C prijs

-k Ook in verse groente - fruit - vlees hanteren wij witte prijzen
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 13.50 per jaar
(t/m eind juni / 3.25 per kwartaal;
vanaf t juli ƒ3,50 per kwartaal)
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20.-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
icstbus 23, telefoon 213S

ORTSE GO
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

stichting gaat aktie voeren
voor bouw van zwembad
inzandvoort

senbaden heeft zich bereid verklaard de
l voorbe-

van het
objekt'.
Het bestuur van de

een openlucht- en overdekt zwembad moet Anderson, voorzitter;0 Th. B. Hilbers. yice
voorzitter; L. E. Haagen, sekretaris; mej. B.
Roozen, 2e sekretaris; C. A. Korver, pen-
ningmeester; L. A. M. M. Duivenvoorde, 2e
penningmeester; leden: mevr. S. v.d. Berg-

Op Initiatief van een aantal Inwoners van
d. gemeente Is enkele weken geleden een
Stichting Zwembad Zandvoort In het leven
geroepen, die de plannen voor de bouw van

POLITIE BEDWONG
AUTOBRAND
Door tot op heden nog onbekende oorzaak
vloog dinsdagavond op ' de .Haarlemmer-
straat een auto in brand. Voordat de brand-
weer arriveerde slaagde de bemanning van
een patrouillewagen van de politie er in
de vlammen te doven.
De schade aan het interieur van de auto
wordt op enige duizenden guldens geschat.

eerste lustrum
van sporting club zandvoort

gaan uitwerken.
Voor de bouw heeft de nieuwe stichting
het oog laten vallen op het'braakliggende
terrein aan da oostzijde van de voormalige
kabelloods. Er zal worden gestreefd het
kompleks, gedacht wordt aan een overdekt heeft, zal ais adviseur optreden.

Dorreboom en J. C. H. Groot.
De heer Th. Schuit, die het beheer van het

in Haarlem in handen

Het sekretariaat van de stichting is geves-
tigd aan Swaluëstraat 15, tel. 2198.
Het postgironummer van de stichting is:
2401265. Giften zijn uiteraard bijzonder
welkom onder vermelding 'Aktie Zwembad
Zandvoort' op het girostrookje.

VOOR BEJAARDEN
IN GEBOUW 'DE KROCHT'
In het verenigingsgebouw 'De Krocht' vond
eind vorige week de tweede door de da-
mes Zwaag en Logmans georganiseerde
amusementsavond voor zandvoortse bejaar-
den alsmede een aantal bewoners van
Nieuw Unicum, plaats. Belangeloos werk-
ten aan het programma mee de leden van
de Zandvoortse Operettevereniging, het
Umuiden trio, de sea-side gospelgroep
o.l.v. Chris Mataheru met een nieuw reper-
toir en de heren Teunisse en Boerenc, res-
pektievelijk orgel en zang. __
De uitvoerende groepen en solisten kregen
veel bijval van de ongeveer 120 bejaarden
en de dertig bewoners van Nieuw Unicum
in de grote .zaal van 'De Krocht'.

historie lage landen
kreeg nieuwe presentatie
in rijksmuseum
De van ouds populaire afdeling van de ne- JAARTALLENBOEK IN PENNINGEN
derlandse geschiedenis in het Rijksmuseum Een gaanderij op halve hoogte langs
te Amsterdam, welke zeven jaar geleden wanden van de grote zaal

bij lange na niet voldoende voor de verwe-
zenlijking van het objekt. Om het bad te-
bouwen zal "de, financiële medewerking van

Gelet op de grote" belangsteling- voor de
bouw-van een overdekt zwembad heef t-het
stichtingsbestuur goede verwachtingen van
de offerbereidheid van de ingezetenen van
de gemeente.
In navolging van Hoofddorp en Noordwij-
kerhout, waar de bevolking spontaan vele
tienduizenden- guldens bijeenbracht voor
een zwembad, zullen in Zandvoort diverse
akties op touw worden gezet om een be-
gihkapitaal voor de bouw van het projekt
te vormen. De-eerste aktie is reeds gestart.
In een zakje worden vier stickers met het
opschrift 'Aktie Zwembad Zandvoort' voor
drie gulden verkocht. Aan deze aktie wer-
ken leerlingen van de Wim Gertenbach-
school voor MAVO- aan de Zandvoortse-
laan mee.

Het gemeentebestuur van Zandvoort, dat op
zijfTlnvesteringsplan voor de komende vijf
jaar een post pro-memorie voor de bouw
van een zwembad heeft geplaatst, staat
bijzonder positief tegenover de plannen van
de stichtmg. De NV Verenigde Sportfond-

KUNSTENAARS -
EKSPÖSEREN ;
IN NIEUW UNICUM

j geeft ook een indruk van
het volksleven in de 17de eeuw; kookgerei
vertelt over de bereiding van voedsel, speel-
goed over het kinderleven, er zijn opstellin-
gen over wonen, godsdienst, ambachten,
handel en transport.
Zeeslagen en zeehelden vormen de inleiding
tot de kleinere zalen die dan volgen. De
rijkbewerkte spiegel van het achterschip
van het engelse vlaggeschip Royal Charles,
buitgemaakt op de tocht naar Chatham,
heeft een geraffineerde belichting gekregen
en wordt omringd door oude vlaggen en

historische zeeslagen. Een
toont admiraal De Ruy-

van d
en hun tijdperken, de Napoleonti-

sche tijd'en de afsluiting daarvan: de slag
bij Waterloo. Dit schilderij van Jan'Willem
Pieneman, 5,67 m hoog en-8,36 m breed
is bij een ingrijpende restauratie van een
nieuw doek voorzien. Er zijn 69 historische
figuren op herkenbaar, die een rol speelden
tijdens de 17e juni 1815, toen de Pruisen

schoten; het moment, dat

25 meterbad, een onoverdekt 50 meterbad,
een Instruktlebad en een lig- en speelweide,
in augustus 1973 te openen.

Reeds enkele jaren ijveren achter de scher-
men twee groepen in Zandvoort voor de
bouw van een zwembad, maar opereren
vanuit verschillende gezichtspunten. Bij de
één staat het belang van de volksgezond-
heid en het zwemonderricht' aan kinderen
centraal en bij de ander het toerisme. De-
ze twee groepen hebben enkele maanden
geleden besloten de krachten te bundelen
en zijn in de nieuwe stichting vertegen-
woordigd. In de opzet van het projekt zal
zowel met de belangen van de volksge-
zondheid als van het toerisme rekening
worden gehouden.
De notariële akte waarbij de stichting offi-
cieel werd opgericht is op 20 september ge-
passeerd en het inmiddels gevormde be-
stuur is met zijn werkzaamheden begonnen. der|andse geschiedenis In het Rijksmuseum Een gaanderij op halve hoogte langs de
Hoewel op dit moment nog met valt te u~ " v M a

palen hoeveel de aanleg van een goed ye- -- T"".". '~~: ----- aei::k dp _eer ujtaebreide
Sutilleerd zwembadkompleks zal .gaan koe- werd gesloten voor een ingr„pende verbou- 8*j* <£»« go» -̂ te tonen Het

ten, staat wel vast dat er veel geld nodig wing en modernisering, zal op donderdag is een jaarta||enboek in penningen gewor-
zal zijn om het gestelde doel te DereiKen.; ^-21 oktober a.s. weer voor het publiek wor- den: penningen, geslagen ter gelegenheid

Voor de deuren van de afdeling in '64 dicht
-gingen besloeg de in de afdeling onderge-
. brachte kollektie gebrulks- en kunstvoor-
werpen het tijdperk tussen 1550 tot 1840,
thans geeft de afdeling een beeld van de
nederlandse historie tot 1950 met een pro-
jektle naar het jaar 2000. Maar er Is meer
gebeurd dan verbouwing, modernisering en
aanvulling van de kollektie.

NIEUWE PRESENTATIE
Bij de opstelling van de oude kollektie werd
het aksent gelegd op de glorie van het ver-
leden. Bij de nieuwe opstelling is er naar
gestreefd de objekten een eigen taal te
laten spreken, een strekking te vermijden
en het oordeel aan de bezoekers over te
laten. Uiteraard blijft de keuze en de groe-
pering van de kollektie een zaak van per-
soonlijk inzicht, die bovendien sterk aan de
tijd gebonden is. Een historisch museum
put nu eenmaal uit een verzameling voor-
werpen, die min of meer toevallig uit het
verleden bewaard zijn gebleven. Daarmee
kan niet een volledig geschiedverhaal visu-
eel worden naverteld, maar 't schept wel de
gelegenheid tot een meer gevoelsmatige
benadering van de historie. Daarbij spelen
vooral de kunstvoorwerpen een belangrijke
rol. Zij kunnen door de bezoeker louter op
grond van het vakmanschap en de visie van
de maker worden gewaardeerd. Daarom is
aan de manier van opstellen in de ruimten
van de afdeling grote aandacht besteed.
Door de uitbreiding van de afdeling neder-
tandse geschiedenis is het o.m. mogelijk ge-
worden voorwerpen te laten zien, die voor-
heen in de kelders van het Rijksmuseum
waren opgeslagen. Thans staat op de afde-
ling het geweldige 17e eeuwse uurwerk
— 2 x 2 meter — uit de Utrechtse Nicolaas-
kerk, het plafond uit het stadhouderlijk
kwartier in het Binnenhof, een gietijzeren
preekstoel uit het ~midden van de vorige
eeuw, een serie pastels van fabrieksinte-
rjeurs -uit het begin van de 20e eeuw. En
ook: telefoontjes waaruit de gerekpnstru-
eerde spreektaal van de 17e eeuw klinkt.

GESCHIEDENIS VAN DE TAAL'
Het eerder genoemde uurwerk van de Nico-
laaskerk vormt de introduktie tot de afde-
ling. De beweging van de zware ijzeren ra-
deren en het strakke ritme van de tik sym-
boliseren de tijdmaat, waarin de gebeurte-
nissen zich hebben afgespeeld. Dit uurwerk
is tevens verbonden aan een opstelling over
tijdrek'en- en tijdmeetkunde.
Op de verdere rondgang zal de bezoeker al
direkt kennis maken met de geschiedenis
van de nederlandse taal, een onderwerp
waar dialektdeskundigen van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam met grote geestdrift aan heb-
ben gewerkt. Aan de hand van kaarten en
gesproken teksten kan gezien en beluisterd
worden hoe de taal zich van de middel-
eeuwen tot de 17e eeuw naar alle waar-
schijnlijkheid heeft ontwikkeld.
De grote middenzaal is tot een marktplein
van de 17de eeuw ingericht. Spektakulair
zijn de scheepsmodellen. Er is twee jaar ge-
werkt aan de restauratie van het meer dan
manshoge model van het linieschip van de
Zeeuwse admiraliteit; om de tuigage geheel
op schaal te kunnen restaureren werd een
speciale lijnbaan gebouwd.
In een luchtdichte vitrine worden harnassen
en bewapeningen van soldaten uit de 80-
jarige oorlog bewaard. Authentieke schilder-
stukken geven een beeld van de nederzet-
tingen van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie. _ ..

Na de 19de eeuw de 20ste met een opstel-
ling over de tweede wereldoorlog en de toe-
komstvisie tot 2000, waarna men de uit-
gang bereikt langs het reeds genoemde uur-
werk uit de Nicolaaskerk, dat de gemeente
Utrecht in bruikleen heeft gegeven.

Dezer dagen Is het S jaar geleden, dat de
Sporting Club Zandvoort werd opgericht.
Het feit, dat deze vereniging In de korte
tijd van. haar bestaan Is uitgegroeid tot
een van de grootste sportorganlsatles In
Zandvoort, Is o.l. voldoende aanleiding om
even bij dit eerste lustrum stil te staan.

Het initiatief tot oprichting van een organi-
satie, die zich in principe en in hoofdzaak
wilde bezighouden met de rekreatieve sport
voor de niet meer zo piepjonge zandvoortse
ingezetenen, werd destijds "genomen door
de heer F. Boukes, leraar lichamelijke op-
voeding. Stimulansen waren enerzijds de
akties van de Ned. Sport Federatie en de
Nat. Hart Stichting tot 'meer bewegen',
anderzijds de bouw van de sporthal, waar-
toe genoemde sportleider eerder de stoot
had gegeven.
In oktober 1966 werd begonnen met afde-
tingen voor badminton, volleybal en basket-
bal en de eerste aktiviteiten lagen in de
zaal aan de Prinsesseweg.
De basketballers gingen al spoedig pp
eigen benen staan en vormden de inmid-
dels naar de ere-divisie doorgestoomde
'Lions', sinds kort de 'Mars Energie Stars'.
De volleybalafdeling van Sporting Club
ging kort geleden een fusie aan met die
van OSS en resulteerde in een zelfstandi-
ge vereniging 'Sporting-OSS'.
Plannen om de moderne gymnastiek te sti-
muleren werden mede gerealiseerd bij de
oprichting van een aparte gymnastiekver-
eniging Sporting Club Zandvoprt.
Badminton werd de belangrijkste sport,
vooral toen de sporthal gereed kwam en
toen de heer D. v.d. Nulft het voorzitters-
schap en de technische leiding op zich
nam.
Hoogtepunten van deze afdeling vormen
wel de uitgebreide onderlinge kompetities
met meer dan 2000 wedstrijden per sei-
zoen, het jaarlijkse badminton toernooi om
het kampioenschap van Zandvoort en de
interland Nederland—Schotland.
Andere belapgrljke^aktiyiteiten van de Spor-
ting Club Zandvoort zijn o.a. de Nationale
Circuitloop, het jaarlijkse Volleybal-vetera-
nen-toernooi om het kampioenschap van
Nederland en de plaatselijke zaalvoetbal-
kompetitie.
Al met al kan de. leiding van Sporting

RUIM 2700 GULDEN
VOOR KOLLEKTE
WELZIJN DER DIEREN
De opbrengst van de afgelopen zaterdag
gehouden inzamelingsaktie van de Vereni-
ging voor het Welzijn der Dieren heeft
ƒ2757,96 opgebracht,
Voor dit fraaie resultaat brengt het be-
stuur van de vereniging gevers en kollek-
tanten(trices) alsmede Radio Peeters voor
de belangeloze medewerking, hartelijk dank.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

okt.
8
9

10
11
12
13
14

5.40
6.29
7.22
7.23

- 9.40
11.10

1.40
2.25
3.20
4.19
5.39
7.01
7.50

18.02
18.51
19.44
20.55
22.19
23.59
12.31

14.01
14.50
15.40
16.51
18.11
19.53
20.11

rijnland verontrust
over verontreiniging grondwater

Vanaf~zaterdag 9 oktober t.e.m. 6 novem-
ber eksposeren in het revalidatiecentrum
voor lichamelijk gehandicapten Nieuw Uni-
cum aan de Zandvoortselaan, een groot
aantal beeldende kunstenaars. Medewer-
king verlenen:
Mevr. Boone, John Bergfeld, Constantijn,
Aart van Dobbenburgh, Rob Elsinger, Hu-
go Kaagman, Peter Klapwijk, Hannes Kui-
per, "Christine Peursum, Henk Sirach, Ra-
mon Spierings. A. Tiggelman, Harry Valke-
nier, Siem Vink en Leon Wildschut.
De tentoonstelling zal zaterdagmiddag om
2 uur worden ingeleid door de grafikus
Aart van Dobbenburg. De ekspositie is da-
gelijks voor het publiek toegankelijk van
10-22 uur.

KVP ZANDVOORT
BELEGT OPENBARE
LEDENVERGADERING
Op vrijdag 15 oktober a.s.- belegt het af-
delingsbestuur van de kvpjn het vereng
gingsgebouw 'De Krocht' een openbare Ie-
denvergadering. De bijeenkomst begint om
19.45 uur.

LAATSTE NAV RACES
SEIZOEN '71
De NAV besluit a.s. zondag het -racesei-

'zoen '71 met nationale en internationale
autowedstrijden op het circuit van Zand-
voort.

Op de bijeenkomst van de verenigde ver
gadering van het hoogheemraadschap van
Rijnland — waaronder het duingebied van
Zandvoort ressorteert — heeft dijkgraaf mr.
F. M. A. Schokking de situatie met betrek-
king tot de zoetwatervoorziening verontrus-
tend genoemd.

Rijnland is voor het op peil houden en ver-
versen van zijn boezem aangewezen op de
van het Rijnwater afhankelijke Hollandse
IJssel. Door de mede als gevolg van het
langdurig uitblijven van regen geringe Rijn-
afvoeren is enerzijds het water van deze ri-
vier relatief zout geworden en dreigt ander-
zijds een-situatie te ontstaan waarbij het

.via de Nieuwe Waterweg binnendringende
zeezout onvoldoende wordt teruggedrongen,
en de Hollandse IJssel zozeer verzilt dat
Rijnland daaraan geen water kan ontlenen.
In dit verband drong de dijkgraaf aan op
bespoediging van het graven van een kanaal
van Maarssen naar Bodegraven, waardoor
water aan 't Amsterdam-Rijnkanaal zal kun-
nen worden onttrokken. Dit kanaal staat niet
onder invloed van binnendringend zout.
De vergadering besloot tot aankoop van de
rioolzuiveringsinstallatie aan de Schippers-
vaartweg in Noordwijkerhout, tegen een
prijs van ƒ 3 miljoen. De overdracht van
deze installatie, die al door Rijnlands per-
soneel wordt bediend, is een uitvloeisel van
de taakuitbreiding van het hoogheemraad-
schap sinds enige jaren, waarbij Rijnland
de mogelijkheid kreeg ook zelf zuiverings-
installaties te eksploiteren (en te bouwen).
De gemeenteraad van Noordwijkerhout be-
sloot reeds in 1967 in principe tot over-
dracht van de installatie.

De overdrachtssom is bepaald in geza-
menlijk overleg tussen de gemeente, het ve-
rificatiebureau van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten en Rijnland.

Voorts heeft het hoogheemraadschap een
krediet beschikbaar gesteld van ruim ƒ 1
miljoen voor de bouw van een rioolgemaal
met persleiding naar de Ringvaart bij Bad-
hoevedorp. Dit is een voorlopige maatregel
in afwachting van nieuwbouw van een riool-
zuiveringsinstallatie ter plaatse. Deze toe-
komst i ge installatie zal in de bestaande
overbelaste installatie in Badhoevedorp
gaan vervangen.
Rijnland heeft het voornemen ook bepaalde
kategorieën agrarische bedrijven te betrek-
ken in de zogenoemde 'heffing waterkwali-
teit' voor het in oppervlaktewater lozen van
mest en gier. De verenigde vergadering
deed een beroep op de landbouworganisa-
ties zich te beraden en de betrokkenen te
adviseren over maatregelen die de water-
vervuiling kunnen verminderen of geheel te
voorkomen. Door dit laatste blijft men ook
buiten de op handen zijnde Rijnlandse hef-
fing.

voor
FIETSEN

en
, BROMMERS

VER5TEECE
HRLTE5TR.IQ - TEL .-4499 - ZHNOVOORT

Club op vijf suksesvolle jaren terugzien,
temeer daar de moderne struktuur van de
vereniging reeds vele malen model heeft
gestaan voor andere organisaties, die zich
met de rekreatieve sport en de sportieve
rekreatie bezighouden.
Het eerste lustrum wordt o.m. gevierd tij-
dens een speciale feestavond op 6 novem-
ber in hotel Keur aan de Zeestraat.

INBRAAK IN
HANNIE SCHAFTSCHOOL
De recherche van de gemeentepolitie stelt
momenteel een uitgebreid onderzoek in
naar een deze week gepleegde inbraak in
de Hannie Schaftschool aan de Corn. Sle-
gersstraat, waarbij in diverse lokalen ver-
nielingen aan het meubilair en het lesma-
teriaal werden aangericht. Er wordt een
klein bedrag aan kontanten vermist.

GOED VAKANTIESEIZOEN
VOOR NS
Zomer '71 is voor de Nederlandse Spoor-
wegen wat het toeristisch vervoer betreft
gunstig verlopen. Over de hele linie waren
er meer reizigers dan In voorgaande jaren.

Ondanks een kleine tariefsverhoging steeg
het aantal jongeren dat zich een Tienertoer-
abonnement aanschafte van 149.300 op
eind augustus '70 tot 164.500 op hetzelfde
tijdstip van dit jaar. De Tienertper ontstond
in 1969 Is een soort afsplitsing van het
achtdaags abonnement. Dat jaar waren er
al 80.000 deelnemers, een jaar later 149.000
en tot eind augustus van dit jaar dus
164.500. Ondanks die afsplitsing doet het
achtdaags abonnement het nog uitstekend.
In '69 waren er 85.000 gebruikers, een jaar
later 105.000 en dit jaar — en weer geldt
de stand op eind augustus — ongeveer
115.000.
Op hetzelfde tijstip bedroeg het aantal 65+
klanten ongeveer 150.000. Dat betekent dat
ruim 10% van alle Nederlanders die 65
jaar of ouder zijn een 65+kaart hebben.
Via het NS-vakantiedagtochtenprogramma
kan men niet minder dan 30 verschillende
reizen maken en ook in deze sektor zit de
groei er duidelijk in. Vorig seizoen waren er
in totaal 185.000 deelnemers, dit jaar zul-
len er meer dan 200.000 zijn. Een groei die
over de hele lijn is gespreid, al zijn er een
paar onverbiddelijke bestsellers, zoals de
Efteling met 27.000 deelnemers en de reis
naar Scheveningen/Den Haag met 16.000
deelnemers tegen 12.000 vorig jaar. De
nieuwe Flevohof-reis werd een sukses: eind
juli waren er al 13.500 deelnemers en dat
was ook het geval met de nieuwe tocht naar
de Linnaeushof: 5400 en de reis naar de
Beekse Bergen met 9300 deelnemers tot be-
gin augustus. Wat NS betreft moet Artis
natuurlijk blijven getuige de bijna 13.000
reizigers die met deze zomer voor deze dag-
tocht noteerde.

Het ligt overigens niet in de bedoeling
het vakantiedagtochtprogramma op korte
termijn uit te breiden. Wel een uitbreiding
vindt er plaats in de sektor achtdaagse va-
kantiereizen. Volgend jaar worden aan het
programma toegevoegd een achtdaagse reis
naar Noord-Holland, met Bergen als stand-
plaats, een achtdaagse naar het Rijn-Pfalz
gebied met Cochem aan de Moezel (halver-
wege Koblenz-Trier) als uitgangspunt en
een reis naar het Engelse merendistrikt, met
Harrogate als standplaats.
Wat de binnenlandse vakantierezien betreft
was dit seizoen opvallend de grote belang-
stelling voor Zuid-Limburg (een groei van
2700 naar 3700). Het gehele achtdaagse
vakantiereizenpakket gaf in de afgelopen
maanden een stijging van 16.000 naar
20.000 te zien. Dat was vooral een gevolg
van de introduktie van de nieuwe reizen
naar Drente en die naar Zwitserland en het
Zwarte Woud.

BURGERLIJKE STAND
1—7 oktober 1971

Geboren: Jessica Eslella, d.v. W. J. Win-
kel en A. W. Wesselius; Jeroen, z.v. R.
Groesz en M. S. J. Boef.
Overleden: Jakob van Keulen, oud 59 jaar,
gehuwd met M. Paap; Jentje Nijhuis, oud
78 jaar, gehuwd geweest met J. Keppels.
Ondertrouwd: Hendrikus Marinus Sol en
Cornelia Koningsbruggen; Johannes van
den Bos en Wilhelmina Clasina Petronella
Maria Koelemij.
Gehuwd: Charles Albertus van der Moolen
en Cornelia Koopmann; JJohannes Reijmers
en Louise Petronella Vrees; Jan Hendrik
van der Kolk en Christina Maria Lydia Ak-
kerman.
Geboren buiten de gemeente: Kim, d.v. A.
Kuijper en A. R. A. Cluwen; Ruben Milan,
z.v. R. M. Kost en C. l. Ruhling; Laneen
Pascale, d.v. P. A. de Muijnck en C. P.
Bos.
Overleden buiten de gemeente: Anke Neel-
tje van Oorschot, oud 14 jaar, Hendrika
Tebbe, oud 93 jaar, gehuwd geweest met
K. Scheepmaker; Pieter Paap, oud 53 jaar.
gehuwd met C. A. Welage.



Nu ook in Zandvoort
een witte prijzen markt i

ASSAGE

MARKT
Bij het Dolfirama

KIJK EN VERGELIJK!!

Suiker
KILO

normale prijs 1.25

1 05
H

Niet méér dan 3 kg. p. klant

Verse melk
LITER

normale prijs 74

C & C prijs 64

Coca Cola
DE ECHTE

2 gezinsflessen

NORMALE PRIJS 1.38

C & C prijs

3 kg. KWAK

normale prijs 4.95

C & C prijs 3.89

GESNEDEN BROOD
wit of bruin

normale prijs 92

3 PAKJES

Margarine
normale prijs 1.44

C & C prijs 68 C & C prijs 1.-

PAKJE

Groentesoep
BEKEND MERK

normale prijs 62

Grote baa

CHIPS
normale prijs 98

C & C prijs C & C prijs

Ook in verse groente - fruit - vlees hanteren wij witte prijzen *
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redaktle en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mrn-hoogte
abonnementsprijs / 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3.50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
lostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

stichting gaat aktie voeren
voor bouw van zwembad
inzandvoort
Op Initiatief van een aantal Inwoners van
de gemeente Is enkele weken geleden een
Stichting Zwembad Zandvoort In het leven
geroepen, die de plannen voor de bouw van
een openlucht- en overdekt zwembad moet
gaan uitwerken.
Voor de bouw heeft de nieuwe stichting
het oog laten vallen op het braakliggende
terrein aan de oostzijde van de voormalige
kabelloods. Er zal worden gestreefd het
kompleks, gedacht wordt aan een overdekt
25 meterbad, een onoverdekt 50 meterbad,
een Instruktlebad en een lig- en speelweide,
in augustus 1973 te openen.

Reeds enkele jaren ijveren achter de scher-
men twee groepen in Zandvoort voor de
bouw van een zwembad, maar opereren
vanuit verschillende gezichtspunten. Bij de
één staat het belang van de volksgezond-
heid en het zwemonderricht' aan kinderen
centraal en bij de ander het toerisme. De-
ze twee groepen hebben enkele maanden
geleden besloten de krachten te bundelen
en zijn in de nieuwe stichting vertegen-
woordigd. In de opzet van het projekt zal
zowel met de belangen van de volksge-
zondheid als van het toerisme rekening
worden gehouden.
De notariële akte waarbij de stichting offi-
cieel werd opgericht is op 20 september ge-
passeerd en het inmiddels gevormde be-
stuur is met zijn werkzaamheden begonnen.
Hoewel op dit moment nog niet valt te be-
palen hoeveel de aanleg van een goed ge-
outilleerd zwembadkompleks zal gaan kos-
ten, staat wel vast dat er veel geld nodig
zal zijn om het gestelde doel te bereiken. .
Door de initiatiefnemers en sympatisanten
is reeds een bedrag ingezameld, maar dit is
bij lange na niet voldoende voor de verwe-
zenlijking van het objekt. Om het bad te.
bouwen zal "de financiële medewerking van
de gehele zandvoortse bevolking nodig zijn.
Gelet op de grote" belangstëllng- voor de
bouw van een overdekt zwembad heeft-het
stichtingsbestuur goede verwachtingen van
de offerbereidheid van de ingezetenen van
de gemeente.
In navolging van Hoofddorp en Noordwij-
kerhout, waar de bevolking spontaan vele
tienduizenden- guldens bijeenbracht voor
een zwembad, zullen in Zandvoort diverse
akties op touw worden gezet om een be-
ginkapitaal voor de bouw van het projekt
te vormen. De-eerste aktie is reeds gestart.
In een zakje worden vier stickers met het
opschrift 'Aktie Zwembad Zandvoort' voor
drie gulden verkocht. Aan deze aktie wer-
ken leerlingen van de Wim Gertenbach-
school voor MAVO aan de Zandvoortse-
laan mee.

Het gemeentebestuur van Zandvoort, dat op
zijn" investeringsplan voor de komende vijf
jaar een post pro-memorie voor de bouw
van een zwembad heeft geplaatst, staat
bijzonder positief tegenover de plannen van
de stichting. De NV Verenigde Sportfond-

KUNSTENAARS
EKSPOSEREN
IN NIEUW UNICUM

senbaden heeft zich bereid verklaard de
stichting van advies te dienen bij voorbe-
reiding, uitvoering en eksploitatie van het
objekt.
Het bestuur van de Stichting Zwembad
Zandvoort is als volgt samengesteld: J. G.
Anderson, voorzitter; Th. B. Hilbers, ylce-
voorzitter; L. E. Haagen, sekretaris; mej. B.
Roozen, 2e sekretaris; C. A. Korver, pen-
ningmeester; L. A. M, M. Duivenvoorde, 2e
penningmeester; leden: mevr. S. v,d. Berg-
Dorreboom en J. C. H. Groot.
De heer Th. Schuit, die het beheer van het
Sportfondsenbad in Haarlem in handen
heeft, zal als adviseur optreden.
Het sekretariaat van de stichting is geves-
tigd aan Swaluëstraat 15, tel. 2198.
Het postgironummer van de stichting is:
2401265. Giften zijn uiteraard bijzonder
welkom onder vermelding 'Aktie Zwembad
Zandvoort' op het girostrookje.

POLITIE BEDWONG
AUTOBRAND
Door tot op heden nog onbekende oorzaak
vloog dinsdagavond op de .Haarlemmer-
straat een auto in brand. Voordat de brand-
weer arriveerde slaagde de bemanning van
een patrouillewagen van de politie er in
de vlammen te doven.
De schade aan het interieur van de auto
wordt op enige duizenden guldens geschat.

AMUSEMENTSAVOND
VOOR BEJAARDEN
IN GEBOUW 'DE KROCHT'
In het verenigingsgebouw 'De Krocht' vond
eind vorige week de tweede door de da-
mes Zwaag en Logmans georganiseerde
amusementsavond voor zandvoortse bejaar-
den alsmede een aantal bewoners van
Nieuw Unicum, plaats. Belangeloos werk-
ten aan het programma mee de leden van
de Zandvoortse Operettevereniging, het
Umuiden trio, de sea-side gospelgroep
o.l.v. Chris Mataheru met een nieuw reper-
toir en de heren Teunisse en Boerenc, res-
pektievelijk orgel en zang. _
De uitvoerende groepen en solisten kregen
veel bijval van de ongeveer 120 bejaarden
en de dertig bewoners van Nieuw Unicum
in de grote zaal van 'De Krocht'.

eerste lustrum
van sporting club zandvoort

historie lage landen
kreeg nieuwe presentatie
in rijksmuseum

Vanaf zaterdag 9 oktober t.e.m. 6 novem-
ber eksposeren in het revalidatiecentrum
voor lichamelijk gehandicapten Nieuw Urn-
cum aan de Zandvoortselaan, een groot
aantal beeldende kunstenaars. Medewer-
king verlenen:
Mevr. Boone, John Bergfeld, Constantijn,
Aart van Dobbenburgh, Rob Elsinger, Hu-
go Kaagman, Peter Klapwijk, Hannes Kui-
per, 'Christine Peursum, Henk Sirach, Ra-
mon Spierings, A. Tiggelman, Harry Valke-
nier, Siem Vink en Leon Wildschut.
De tentoonstelling zal zaterdagmiddag om
2 uur worden ingeleid door de grafikus
Aart van Dobbenburg. De ekspositie is da-
gelijks voor het publiek toegankelijk van
10-22 uur.

KVP ZANDVOORT
BELEGT OPENBARE
LEDENVERGADERING
Op vrijdag 15 oktober a.s. belegt het af-
delingsbestuur van de kvp in het vereni-
gingsgebouw 'De Krocht' een openbare le:

denvergadering. De bijeenkomst begint om
19.45 uur.

LAATSTE NAV RACES
SEIZOEN '71
De NAV besluit a.s. zondag het racesei-

"zoen '71 met nationale en internationale
autowedstrijden op het circuit van Zand-
voort.

De van ouds populaire afdeling van de ne-
derlandse geschiedenis in het Rijksmuseum
te Amsterdam, welke zeven jaar geleden
werd gesloten voor een ingrijpende vcrbou-
wing en modernisering, zal op donderdag
21 oktober a.s. weer voor het publiek wor-
den opengesteld.
Voor de deuren van de afdeling in '64 dicht
gingen besloeg de In de afdeling onderge-
brachte kollektie gebruiks- en kunstvoor-
werpen hét tijdperk tussen 1550 tot 1840,
thans geeft de afdeling een beeld van de
nederlandse historie tot 1950 met een pro-
jektie naar het jaar 2000. Maar er is meer
gebeurd dan verbouwing, modernisering en
aanvulling van de kollektie.

NIEUWE PRESENTATIE
Bij de opstelling van de oude kollektie werd
het aksent gelegd op de glorie van het ver-
leden. Bij de nieuwe opstelling is er naar
gestreefd de objekten een eigen taal te
laten spreken, een strekking te vermijden
en het oordeel aan de bezoekers over te
laten. Uiteraard blijft de keuze en de groe-
pering van de kollektie een zaak van per-
soonlijk inzicht, die bovendien sterk aan de
tijd gebonden is. Een historisch museum
put nu eenmaal uit een verzameling voor-
werpen, die min of meer toevallig uit het
verleden bewaard zijn gebleven. Daarmee
kan niet een volledig geschiedverhaal visu-'
eel worden naverteld, maar 't schept wel de
gelegenheid tot een meer gevoelsmatige
benadering van de historie. Daarbij spelen
vooral de kunstvoorwerpen een belangrijke
rol. Zij kunnen door de bezoeker louter op
grond van het vakmanschap en de visie van
de maker worden gewaardeerd. Daarom is
aan de manier van opstellen in de ruimten
van de afdeling grote aandacht besteed.
Door de uitbreiding van de afdeling neder-
landse geschiedenis is het o.m. mogelijk ge-
worden voorwerpen te laten zien, die voor-
heen in de kelders van het Rijksmuseum
waren opgeslagen. Thans staat op de afde-
ling het geweldige 17e eeuwse uurwerk
— 2 x 2 meter — uit de Utrechtse Nicolaas-
kerk, het plafond uit het stadhouderlijk
kwartier in het Binnenhof, een gietijzeren
preekstoel uit het midden van de vorige
eeuw, een serie pastels van fabrieksinte-
rieurs uit het begin van de 20e eeuw. En
ook: telefoontjes waaruit de gerekpnstru-
eerde spreektaal van de 17e eeuw klinkt.

GESCHIEDENIS VAN DE TAAL ~
Het eerder genoemde uurwerk van de Nico-
laaskerk vormt de introduktie tot de afde-
ling. De beweging van de zware ijzeren ra-
deren en het strakke ritme van de tik sym-
boliseren de tijdmaat, waarin de gebeurte-
nissen zich hebben afgespeeld. Dit uurwerk
is tevens verbonden aan een opstelling over
tijdreken- en tijdmeetkunde.
Op de verdere rondgang zal de bezoeker al
direkt kennis maken met de geschiedenis
van de nederlandse taal, een onderwerp
waar dialektdeskundigen van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam met grote geestdrift aan heb-
ben gewerkt. Aan de hand van kaarten en
gesproken teksten kan gezien en beluisterd
worden hoe de taal zich van de middel-
eeuwen tot de 17e eeuw naar alle waar-
schijnlijkheid heeft ontwikkeld.
De grote middenzaal is tot een marktplein
van de 17de eeuw ingericht. Spektakulair
zijn de scheepsmodellen. Er is twee jaar ge-
werkt aan de restauratie van het meer dan
manshoge model van het linieschip van de
Zeeuwse admiraliteit; om de tuigage geheel
op schaal te kunnen restaureren werd een
speciale lijnbaan gebouwd.
In een luchtdichte vitrine worden harnassen
en bewapeningen van soldaten uit de 80-
jarige oorlog bewaard. Authentieke schilder-
stukken geven een beeld van de nederzet-
tingen van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie.

JAARTALLENBOEK IN PENNINGEN
Een gaanderij op halve hoogte langs de
wanden van de grote zaal maakte het mo-
gelijk de zeer uitgebreide penningenverza-
meling van het Rijksmuseum te tonen. Het
is een jaartallenboek in penningen gewor-
den: penningen, geslagen ter gelegenheid
van belangrijke gebeurtenissen zijn chrono-
logisch opgesteld.
Deze gaanderij geeft ook een indruk van
het volksleven in de 17de eeuw; kookgerei
vertelt over de bereiding van voedsel, speel-
goed over het kinderleven, er zijn opstellin-
gen over wonen, godsdienst, ambachten,
handel en transport.
Zeeslagen en zeehelden vormen de inleiding
tot de kleinere zalen die dan volgen. De
rijkbewerkte spiegel van het achterschip
van het engelse vlaggeschip Royal Charles,
buitgemaakt op de tocht naar Chatham,
heeft een geraffineerde belichting gekregen
en wordt omringd door oude vlaggen en
afbeeldingen van historische zeeslagen. Een
groot familieportret toont admiraal De Ruy-
ter als huisvader.
Volgende zalen geven een beeld van de stad-
houders en hun tijdperken, de Napoleonti-
sche tijd' en de afsluiting daarvan: de slag
bij Waterloo. Dit schilderij van Jan Willem
Pieneman, 5,67 m hoog en 8,36 m breed
is bij een ingrijpende restauratie van een
nieuw doek voorzien. Er zijn 69 historische
figuren op herkenbaar, die een rol speelden
tijdens de 17e juni 1815, toen de Pruisen
Wellington te hulp schoten; het moment, dat
v/ordt afgebeeld.
Na de 19de eeuw de 20ste met een opstel-
ling over de tweede wereldoorlog en de toe-
komstvisie tot 2000, waarna men de uit-
gang bereikt langs het reeds genoemde uur-
werk uit de Nicolaaskerk, dat de gemeente
Utrecht in bruikleen heeft gegeven.

Dezer dagen Is het 5 jaar geleden, dat de
Sporting Club Zandvoort werd opgericht.
Het feit, dat deze vereniging In de korte
tijd van haar bestaan Is uitgegroeid tot
een van de grootste sportorganisatles In
Zandvoort, Is o.l. voldoende aanleiding om
even bij dit eerste lustrum stil te staan.

Het initiatief tot oprichting van een organi-
satie. die zich in principe en in hoofdzaak
wilde bezighouden met de rekreatieve sport
voor de niet meer zo piepjonge zandvoortse
ingezetenen, werd destijds genomen door
de heer F. Boukes, leraar lichamelijke op-
voeding. Stimulansen waren enerzijds de
akties van de Ned. Sport Federatie en de
Nat. Hart Stichting tot 'meer bewegen',
anderzijds de bouw van de sporthal, waar-
toe genoemde sportleider eerder de stoot
had gegeven.
In oktober 1966 werd begonnen met af de-
lingen voor badminton, volleybal en basket-
bal en de eerste aktiviteiten lagen in de
zaal aan de Prinsesseweg.
De basketballers gingen al spoedig pp
eigen benen staan en vormden de inmid-
dels naar de ere-divisie doorgestoomde
'Lions', sinds kort de 'Mars Energie Stars'.
De volleybalafdeling van Sporting Club
ging kort geleden een fusie aan met die
van OSS en resulteerde in een zelfstandi-
ge vereniging 'Sporting-OSS'.
Plannen om de moderne gymnastiek te sti-
muieren werden mede gerealiseerd bij de
oprichting van een aparte gymnastiekver-
eniging Sporting Club Zandvoort.
Badminton werd de belangrijkste sport,
vooral toen de sporthal gereed kwam en
toen de heer D. v.d. Nulft het voorzitters-
schap en de technische leiding op zich
nam.
Hoogtepunten van deze afdeling vormen
wel de uitgebreide onderlinge kompetities
met meer dan 2000 wedstrijden per sei-
zoen, het jaarlijkse badminton toernooi om
het kampioenschap van Zandvoort en de
interland Nederland—Schotland.
Andere bela/igrljke^aktiyiteiten van de Spor-
ting Club Zandvoort zijn o.a. de Nationale
Circuitloop, het jaarlijkse Volleybal-vetera-
nen-toernooi om het kampioenschap van
Nederland en de plaatselijke zaalvoetbal-
kompetitie.
Al met al kan de leiding van Sporting

RUIM 2700 GULDEN
VOOR KOLLEKTE
WELZIJN DER DIEREN
De opbrengst van de afgelopen zaterdag
gehouden inzamelingsaktie van de Vereni-
ging voor het Welzijn der Dieren heeft
ƒ 2757,96 opgebracht.
Voor dit fraaie resultaat brengt het be-
stuur van de vereniging gevers en kollek-
tanten(trices) alsmede Radio Peeters voor
de belangeloze medewerking, hartelijk dank.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

okt.
8 5.40
9 6.29

10 7.22
11 7.23
12 - 9.40
13 11.10
14

1.40 18.02 14.01
2.25 18.51 14.50
3.20 19.44 15.40
4.19 20.55 16.51
5.39 22.19 18.11
7.01 23.59 19.53

-.- 7.50 12.31 20.11

rijnland verontrust
over verontreiniging grondwater
Op de bijeenkomst van de verenigde ver
g&derlng van het hoogheemraadschap van
Rijnland — waaronder het duingebied van
Zandvoort ressorteert — heeft dijkgraaf mr.
F. M. A. Schokking de situatie met betrek-
king tot de zoetwatervoorziening verontrus-
te n d genoemd.

Rijnland is voor het op peil houden en ver-
versen van zijn boezem aangewezen op de
van het Rijnwater afhankelijke Hollandse
IJssel. Door de mede als gevolg van het
langdurig uitblijven van regen geringe Rijn-
afvoeren is enerzijds het water van deze ri-
vier relatief zout geworden en dreigt ander-
zijds een situatie te ontstaan waarbij het
via de Nieuwe Waterweg binnendringende
zeezout onvoldoende wordt teruggedrongen,
en de Hollandse IJssel zozeer verzilt dat
Rijnland daaraan geen water kan ontlenen.
In dit verband drong de dijkgraaf aan op
bespoediging van het graven van een kanaal
van Maarssen naar Bodegraven, waardoor
water aan 't Amsterdam-Rijnkanaal zal kun-
nen worden onttrokken. Dit kanaal staat niet
onder invloed van binnendringend zout.
De vergadering besloot tot aankoop van de
rioolzuiveringsinstallatie aan de Schippers-
vaartweg in Noordwijkerhout, tegen een
prijs van ƒ 3 miljoen. De overdracht van
deze installatie, die al door Rijnlands per-
soneel wordt bediend, is een uitvloeisel van
de taakuitbreiding van het hoogheemraad-
schap sinds enige jaren, waarbij Rijnland
de mogelijkheid kreeg ook zelf zuiverings-
installaties te eksploiteren (en te bouwen).
De gemeenteraad van Noordwijkerhout be-
sloot reeds in 1967 in principe tot over-
dracht van de installatie.

De overdrachtssom is bepaald in geza-
menlijk overleg tussen de gemeente, het ve-
rificatiebureau van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten en Rijnland.

Voorts heeft het hoogheemraadschap een
krediet beschikbaar gesteld van ruim / 1
miljoen voor de bouw van een rioolgemaal
met persleiding naar de Ringvaart bij Bad-
hoevedorp. Dit is een voorlopige maatregel
in afwachting van nieuwbouw van een riool-
zuiveringsinstallatie ter plaatse. Deze toe-
komstige installatie zal in de bestaande
overbelaste installatie in Badhoevedorp
gaan vervangen.
Rijnland heeft het voornemen ook bepaalde
kategorieën agrarische bedrijven te betrek-
ken in de zogenoemde 'heffing waterk'wali-
teit' voor het in oppervlaktewater lozen van
mest en gier. De verenigde vergadering
deed een beroep op de landbouworganisa-
ties zich te beraden en de betrokkenen te
adviseren over maatregelen die de water-
vervuiling kunnen verminderen of geheel te
voorkomen. Door dit laatste blijft men ook
buiten de op handen zijnde Rijnlandse hef-
fing.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

Club op vijf suksesvolle jaren terugzien,
temeer daar de moderne struktuur van de
vereniging reeds vele malen model heeft
gestaan voor andere organisaties, die zich
met de rekreatieve sport en de sportieve
rekreatie bezighouden.
Het eerste lustrum wordt o.m. gevierd tij-
dens een speciale feestavond op 6 novem-
ber in hotel Keur aan de Zeestraat.

INBRAAK IN
HANNIE SCHAFTSCHOOL
De recherche van de gemeentepolitie stelt
momenteel een uitgebreid onderzoek in
naar een deze week gepleegde inbraak in
de Hannie Schaftschool aan de Corn. Sle-
gersstraat, waarbij in diverse lokalen ver-
nielingen aan het meubilair en het lesma-
teriaal werden aangericht. Er wordt een
klein bedrag aan kontanten vermist.

GOED VAKANTIESEIZOEN
VOOR NS
Zomer '71 Is voor de Nederlandse Spoor-
wegen wat het toeristisch vervoer betreft
gunstig verlopen. Over de hele linie waren
er meer reizigers dan In voorgaande jaren.

Ondanks een kleine tariefsverhoging steeg
het aantal jongeren dat zich een Tienertoer-
abonnement aanschafte van 149.300 op
eind augustus '70 tot 164.500 op hetzelfde
tijdstip van dit jaar. De Tienertoer ontstond
in 1969 Is een soort afsplitsing van het
achtdaags abonnement. Dat jaar waren er
al 80.000 deelnemers, een jaar later 149.000
en tot eind augustus van dit jaar dus
164.500. Ondanks die afsplitsing doet het
achtdaags abonnement het nog uitstekend.
In '69 waren er 85.000 gebruikers, een jaar
later 105.000 en dit jaar — en weer geldt
de stand op eind augustus — ongeveer
115.000.
Op hetzelfde tijstip bedroeg het aantal 65+
klanten ongeveer 150.000. Dat betekent dat
ruim 10 % van alle Nederlanders die 65
jaar of ouder zijn een 65+kaart hebben.
Via het NS-vakantiedagtochtenprogramma
kan men niet minder dan 30 verschillende
reizen maken en ook in deze sektor zit de
groei er duidelijk in. Vorig seizoen waren er
in totaal 185.000 deelnemers, dit jaar zul-
len er meer dan 200.000 zijn. Een groei die
over de hele lijn is gespreid, al zijn er een
paar onverbiddelijke bestsellers, zoals de
Efteling met 27.000 deelnemers en de reis
naar Scheveningen/Den Haag met 16.000
deelnemers tegen 12.000 vorig jaar. De
nieuwe Flevohof-reis werd een sukses: eind
juli waren er al 13.500 deelnemers en dat
was ook het geval met de nieuwe tocht naar
de Linnaeushof: 5400 en de reis naar de
Beekse Bergen met 9300 deelnemers tot be-
gin augustus. Wat NS betreft moet Artis
natuurlijk blijven getuige de bijna 13.000
reizigers die met deze zomer voor deze dag-
tocht noteerde.

Het ligt overigens niet in de bedoeling
het vakantiedagtochtprogramma op korte
termijn uit te breiden. Wel een uitbreiding
vindt er plaats in de sektor achtdaagse va-
kantiereizen. Volgend jaar worden aan het
programma toegevoegd een achtdaagse reis
naar Noord-Holland, met Bergen als stand-
plaats, een achtdaagse naar het Rijn-Pfalz
gebied met Cochem aan de Moezel (halver-
wege Koblenz-Trier) als uitgangspunt en
een reis naar het Engelse merendistrikt, met
Harrogate als standplaats.
Wat de binnenlandse vakantierezien betreft
was dit seizoen opvallend de grote belang-
stelling voor Zuid-Limburg (een groei van
2700 naar 3700). Het gehele achtdaagse
vakantiereizenpakket gaf in de afgelopen
maanden een stijging van 16.000 naar
20.000 te zien. Dat was vooral een gevolg
van de introduktie van de nieuwe reizen
naar Drente en die naar Zwitserland en het
Zwarte Woud.

BURGERLIJKE STAND
1—7 oktober 1971

VER5TEEGE
HHLTE5TR. l& • TEL:4499 - ZRHDVDORT

Geboren: Jessica Eslella, d.v. W. J. Win-
kei en A. W. Wesselius; Jeroen, z.v. R.
Groesz en M. S. J. Boef.
Overleden: Jakob van Keulen, oud 59 jaar,
gehuwd met M. Paap; Jentje Nijhuis, oud
78 jaar, gehuwd geweest met J. Keppels.
Ondertrouwd: Hendrikus Marinus Sol en
Cornelia Koningsbruggen; Johannes van
den Bos en Wilhelmina Clasina Petronella
Maria Koelemij.
Gehuwd: Charles Albertus van der Moolen
en Cornelia Koopmann; JJohannes Reijmers
en Louise Petronella Vrees; Jan Hendrik
van der Kolk en Christina Maria Lydia Ak-
kerman.
Geboren buiten de gemeente: Kim, d.v. A.
Kuijper en A. R. A. Cluwen; Ruben Milan,
z.v. R. M. Kost en C. I. Ruhling; Laneen
Pascale, d.v. P. A. de Muijnck en C. P.
Bos.
Overleden buiten de gemeente: Anke Neel-
tje van Oorschot, oud 14 jaar, Hendrika
Tebbe, oud 93 jaar, gehuwd geweest met
K. Scheepmaker; Pieter Paap, oud 53 jaar,
gehuwd met C. A. Welage.



Dankbetuiging

Allen, die bij het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moe-

der, mijn lieve oma en tante

HILDE DE ZWARTE-SCHWARZ
van hun medeleven hebben doen blijken, danken wij namens de gehele

familie.

S. DE ZWARTE
J. A. SWAAB-DE ZWARTE
R. A. SWAAB T

SIMONE
E. LILL-VARREL.
P. LILL
THOMAS
B. MAUER-WIJNSCHENK
E. MAUER

Zandvoort, oktober 1971

mars (the lions) zege
op racing agon

Bekendmaking
Vanaf heden is de heer H. Willemsen en
mevrouw P. J. M. Willemsen-Visser, Kees-
omstraat 61 te Zandvoort, verbonden aan
de Protestants-Christelijke Coöperatieve Be-
grafenisvereniging U.A., zodat voortaan
sterfgevallen gemeld kunnen worden aan
het adres: Keesomstraat 61, Zandvoort, te-
lefoon 5351. Dag en nacht te ontbieden.

Drumband Zandvoort

Dank zij het r. k. kerkbestuur hebben
wij nu een fijn repetitielokaal.

Dus kunnen wij weer uitbreiden.

TAMBOERS, HOORNBLAZERS, etc.
kunnen zich opgeven bij C. Koper,
Stationsstraat 4, telefoon 3091.

VERKEERSPOLITIE

IN
NIEUWE BEHUIZING

Begin deze week heeft de afdeling ver-
keerspolitie van de zandvoortse gemeente-
politie de kantoorruimten van de vroeger
aan de Hogeweg gevestigde Colpittfabriek
betrokken.
In de vorige maand gehouden raadsverga-
dering was voor de inrichting van de ver-
trekken een krediet gevoteerd.
Het telefoonnummer van de afdeling, die
naast het bureau van politie is gelegen, is
ongewijzigd gebleven: 3043.

Na de nederlaag van de in Mars-mannen
getransformeerde leeuwen tegen Flat Stars
behaalden zij In de zaterdagavond gespeel-
de thuiswedstrijd In de met 300 suppor-
ters gevulde Pellikaanhal een zege op Ra-
cing Agon uit Amsterdam.

Voor de eerste keer waren in Mars Ener-;
gie Stars door trainer-coach Jan Boogaard
de nieuwe aanwinsten Roy Leysner Cover-
genomen van het haagse Suvriki) en Mi-
chael Childress (de 2.05 meter lange re-
bouadspecialist van Denver Rockets uit
Ohio, Cleveland, VS) opgesteld. Vooral in
de eerste vijftien minuten van het treffen
tussen de thuisklup en Racing Agon spreid-
de Mars een geweldige overmacht ten

atgon. Childress mapipuleerde de bal flit-
"~send langs en over de tegenstanders heen.

Het resultaat was verbluffend: de man uit
Ohio scoorde 36 punten (22-14), pakte 17
verdedigingsrebounds, 8 aanvalsrebounds
en een hand^vol intercepties.
Om nog even bij dit basketballfenomeen
stil te staan, en dat klinkt paradoxaal
t.a.v. een speler die een en al beweging
is: de wijze waarop, hij een paar maal een
rebound pakte braght de handen van de
supporters van beide partijen op elkaar.

. Ookt Roy Leysner bleek bijzonder snel in
aanval «n verdediging en hij beschikt over
een uitstekende baltechniek. Roei Tuinstra,

Willy Carson en Kees Kassteen verdienen
het evenzeer te worden genoemd. Na 12
minuten spelen wees de stand op het sco-
rebord voor de Mars-spelers 32—6 aan.
Bij de rust bedroeg de stand 47—27, een
bewijs dat RaciriQ Agon zich. begon te her-
stellen.
Na rust was de vaart er uit bij Mars Ener-
gie Stars en werden de geroutineerde spe-

'Iers Karel Pastor en Rob Boogaard toch
wel erg gemist. Mars hield het heft in
handen maar het spel was minder spits en
sprankelend dan in het begin van de ont-
moeting. Racing Agon kreeg, met de be-
weeglijke Ron Bons als meest gevaarlijke
man, meer kansen dan strikt nodig was.
De thuisklups passeren op het scorebord
bleek echter onmogelijk en de Mars-man-
nen wonnen de wedstrijd tenslotte met
78—58.
Mars-topscorers waren:
Michael Childress 22-14; Roei Tuinstra
8-6; fjoy Leysner 5-6 en Willy Carson 5-5.
Bij Racing Agon, Wim Petrici 5-8.
Woensdag j.l. speelden de Mars-mannen
in Den Haag tegen Suvriki (uitslag 94-58
in het voordeel van Mars). Zaterdag a.s.
9 oktober komt het amsterdamse Landlust
op bezoek. Aanvang 20.30 uur.
In de daarop volgende week ontmoet Mars
eerst in Leiden PUNCH en dan komt het
lang verwachte duel tegen landskampioen
en bekerhoudfer'.Levi's-Flamingo's in Zand-
voort. •"•"''

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen*
Wedstrijdprogramma
Zondag 10 oktober: ''

25. Zandv.m. 4-Haarlem 5 9.45 u.
30. V.S.V. 3-Zandvoortmeeuwen 5 9.45 u.
31. D.S.K. 2-Zandvoortm. 6 9.45 g.
73. Zandvoortm. 8-Spaarndam 3 9.45 u.
83. Zandvoortm. 9-E.D.O. 6 9.45 u.

107. Zandvoortm. 10-H.F.C. 10 9.45 u.
A-junioren:
171. O.G. 2-Zandvoortm. 2 12 u.
176. Zandvoortm. 3-Hoofddorp 2 12 u.

Zaterdag 9 oktober:
4. T.Y.B.B.-Zandvoortm 15.15 u.

18. Hoofddorp 2-Zandvoortm. 2 15.15 u,
53. Zandvoortm. 3-Kennemerl. 6 15.15 u.

B-junioren:
104. R.C.H. 4-Zandvoortm. 3 15.15 u,
C-junioren:

88. aZndvoortm, 2-H.B.C. 2 15.15 u.
104. R.C.H. 4-Zandvoortm. 3 15.15 u.
136. Zandvoortm. 4-S.C.W. 1 < 15.15 u.
C-junioren:
143. E.D.O. 1-Zandvoortm. 1 15.15 u.
159. Zandvoortm. 2-Haarlem 2 15.15 u.
163. Zandvoortm. 3-T.Y.B.B. 3 14 u.
179. Zandvoortm. 4-H.B.C. 5 15.15 u.
194. Zandvoortm. 5-H.F.C. 6 14 u.
229. Zandvoortm. 6-Schalkwijk 3 14 u.
A-pupillen:
292. R.C.H. 1-Zandvoortm. 1 11 u.
318. Zandvoortm. 3-E.D.O. 3 10.30ru.
329. R.C.H. 4-Zandvoortm. 4 11 u.
340. Zandvoortm. 5-Schalkwijk 6 10.30 u.
344. Zandvoortm. 6-T.Y.B.B. 10 11.30 u.
B-pupillen:
348. Schoten a-Zandvoortm. a 11 u.
371. Zandvoortm. c-R.C.H. c • 10 u.
377. Zandvoortm. d-Schalkwijk e 11.30 u.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Van Lennep-
weg 93rd, telefoon 2720.

APOTHEEK:
8—14 oktober:
ZEESTRAAT APOTHEEK, Zeestraat.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK. Kerkplein
Zondag 10 oktober:
Kerk:

10.30 uur: ds. A. J. van Rhijn van Haar-
lem.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Bedie-
ning Heilige Doop.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer G. J. Huygen, m.m.v.
Sea Side Gospelgroep.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat

Zondag 10 oktober:
10.30 uur: ds. W. F. Monné, v.h. IJssel-
stein.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 10 oktober:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

H. AGATHAKERK. Grote Krocht 45
Kernverkondiging uit de liturgie van de 28e
zondag door het jaar: LEREN GELOVEN.

Zaterdag 9 oktober:
19.30 uur: misviering.

Zondag 10 oktober:
9.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met samenzang en
dames- en herenkoor.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, ünnaeustraat
Zondag 10 oktober:

8.30 en 11.00 uur: eucharistie-vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

500 gr. varkensfrïkando 4,88
500 gr. varlcensrollade '4,88
500 gr. liamlappen 4,48
500 gr. haasfilet 5,48

500 gr. schouderkarbonade 3,28
5C|0 gr. ribkarbonade 3,98
500 gr. haaskarbonade 4,25
500 gr. magere speklapjes ...:.... 2,38

300 gram
haché-vlees

1.79

Filet Americain
100 gr. 98 et.
2 stuks

i.79

EigenJabrikaat
vleessalade
200 gram

0.38
D I N S D A G :
500 gram
schouderkarbonade

750 gram doorregen
rundlappen

. 2,93

200 gr. pork

.. 4,48

89 et.

G:

WEEKENDREKLAME:
100 gr. H AM en
100 gr. SAKS samen

D O N D E R D A G :
250 gr. rauwe lever 89 et.
250 gr. tartaar 2,29

500 gr. magere
varkenslappen 3,98

1 kilo doorregen
rundlappen 5,98

W O E N S D A
500 gr. heerlijk
vleesgehakt
gratis kruiden l

Slavinken

Hamburgers

Frikandellen

150 gr. gebr. rosbief

150 gr. gebr. frikando

150 gr. gek. lever

150 gr. pekelvlees

150 gr. cervelaat

150 gr. boerenworst

enz., enz.

v J

RADIO PEETERS n.v./grammofoonplaten, portable radio's en t.v.'s
haltestraat 56 — zandvoort — telefoon 3618
RADIO PEETERS n.v./hi-fi apparatuur, televisie, radio's, recorders,
pick-ups, cass. recorders, onderdelen, groot en klein huish. apparatuur
Passage 11 — zandvoort — telefoon 5458

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. / 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT. Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.,.
Tel. na 18 uur 3415. '

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

Gaat u uw huurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot / 5.000,- stoffering van
u over.
lnl.t N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023 - 377767.

WONINGRUIL -
Haarlem - Zandvoort:
Aangeb.: mooi vrij boven-
huis, 5 k. + gr. zolder, evt.
met garage, ƒ116,- p.m.;
gevr. te Zandvoort: woon-
ruimte of flat met garage.
Hoge huur geen bezw.
Aanb.: P. J. Dekker, Park-
laan 82 rd. Haarlem. Tel.
(023) 317747.
-- *.
Fijne hulp gevr. voor 1 och-
tend p.w. Mevr. Bakker,
Boerlagestr. 15, Zandvoort,
telefoon 3478. '

Hulp i.d. huish. gevr., tijden
in nader overl. Mevr. Kra-
nenburg, Troelstrastr. 12,
telefoon 4013.

Voor jonge dame: gem.
zit-slp.k. m. verw. en keu-
kentje voor perm. School-
straat 8.

WIE heeft schildpad gevon-
den in dr. Gerkestr. Gaarne
terug: Haarlemmerstr. 82,
telefoon 5011.

HUIS te koop, Kruisstr. 16,
vraagprijs: ƒ 17.000,-.
v. Zilt, Kruisstraat 16.

Aanst. echtp. zoekt woning
in Zandv. of omg. voor
perm. bewoning. Br. ond.
nr. 7401 bur. Zvt. Crt.

Te koop gevr.: een huis(je)
in Zandvoort of omg. Br.
ond. nr. 7402 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: hoge donkerbl.
kinderwagen met matras en
parasol; nieuwe kapstok.
Fahrenheitstraat 28.

Jonge onderwijzer stelt wo.-
middag ter besch. voor het
geven van bijlessen.
H. van Schravendijk, Boer-
lagestraat 18.

VERLOREN: 1 gouden arm-
bandhorloge. Teg. bel. ter.
te bez. Mevr. Voogd, Zee-
straat 47.

Te koop: dressoir met vitri--
- ne-verlichting en litsjumaux

met auping matrassen, sa-
men ƒ 80,-. H. Vieijra,-Ja-
cob Obrechtsplein 7, A'dam
zuid, tel. 020-731397.

Te huur: garage, Keesom-
straat 91, tel. 3951.

Gevr.: werkster van 9.30—
12.30 uur. Kostverlorenstr.
30, tel. 2163.

Aangeb. v. 1ste eig.: NSU
PRINZ 4, nov. '69, 27.500
km gel., ML-behandeling.
Elke keuring toegestaan.
ƒ 2950,-. Haarlemmerstr. 46
telefoon 3989.

Importeur van hoog geklas-
sificeerde probleemloze ta-
pijttegels, zoekt voor Zand-
voort: freelance-vertegen-
woordiger, dame of heer,
voor het bezoeken van ho-
tels, restaurants, pensions,
winkels, showrooms, stand-
bouwers, winkel-inrichters,
architekten, aannemers,
scholen, kantoren, sporttial-
len, theatersfzieken- en be-
jaardentehuizen. Goede ver-
dienstmogelijkheden voor
ijverige gezonde personen
van elke leeftijd. Br. ond.
nr. 7405 bur. Zvt. Crt.

GevrT: 2e hands fiets. "Wil-
lemstraat 6.

Met spoed gevr.: winkel-
meisje of juffrouw, 5-daagse
werkw., hoog loon. Slagerij
Vreeburg, Haltestraat 54,
telefoon 2451.

TE HUUR voor gez. dat 20-
jarige student wil verzor-
gen: vrijst. huis m. flinke
tuin en schuur (Brederode-
str.) beschikb. ruimte: bén.:
2 kmrs., serre, keuken, bij-
keuken, gr. hal, w.c., dou-
che; boven: 3 slaapk. met
vaste wast., w.c. Het gehe-
ie huis gestoff. en voorzien
van gasverwarming. *'•'
Huurprijs: ƒ400,- p.mnd. mi-
nus ƒ 200,- kostgeld stu-
dent. Br. ond. nr. 7403
bur. Zandv. Crt.

Nette hulp gevr., 2 ocht.
p.w. Corn. v.d. Werffstraat
16. tel. 3564.

Gevr.: butagasstel, kano,
div. tuingereedschappen, ijs-
kast. Tel. 3845, na 18 uur.

WIE heeft mijn fiets gep...? piano te koop gevraagd.
Ter. bez. bij VVV. Zandv. Telefoon 3332.

_ ... , , , Te koop: kinderwagen com-
Familiedrukwerk y^f*»"^™*™

DRUKKERIJ OUDT ;
tf/h Rf>rtnnharh« Drul/tori! Te k°°P' Zeilboot Catama-v/h bertenbacns Drukkerij, ran_ f ^5QQ^ K|j.n_ Fanren._
Achterweg 1. telefoon 2135 heitstraat 54, tel. 2880.



Voor al uw verzekeringen ,
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zand voort, tel. 2120

Amsterdam, tel, 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbljstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Klein en groot
eten v. d. Werf?'s brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Scliaepmanstr.

Nylonvilt-,.hoogpolige;"en haartegels! .

TAPIJTTÈGEL- B0ET|EK ASTRA
KORTE GIERSTR'AAT 1 - HAARLEM

Verblekend -witte prijzen ! i\.: '3

BELANGRIJSCE
' . TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4

4444 Politie' (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
' keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
biirghstraat 5, Haarlem.

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61. Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

NIEUW TE VESTIGEN

Schoonmaakbedrijf
,UNIEK'

kan te Zandvoort e.o. nog enige opdrachten aan-
vaarden.
Dagelijks onderhoud van flats, kantoren, fabrie-
ken, etc. Tevens grote schoonmaken van nieuw
op te leveren flats, etc.

Br. ond. nr. 7404 bur. Zandv. Courant.

HET DR. JOSHUA BIERER CENTRUM in het
Strandhotel, boulevard Paulus Loot 1 te Zand-
voort, vraagt voor dlrekt:

een zelfstandig
werkende kok

Voor de juiste persoon bieden wij een goed sa-
laris en een prettige werkkring. 5-daagse werk-
week.

Sollicitaties schriftelijk of voor afspraak tel. 4941.

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
ZantBvoort„

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595.-; of l x ƒ 150,- en
10 X ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (I2st.)

Gossamer of Fetherllto

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

U WEET TOCH, dat er
meer poezen dan tehuizen
zijn? Help daarom mee om
het aantal zwervers niet uit
te breiden door ons binnen
12 uur na de geboorte van
een nestje op te bellen! Wij
laten het pijnloos inslapen
zonder kosten uwerzijds.
Telefoon 3225.
Dierenbescherming Zandv.

Schilders-
bedrijf

v.
Telefoon 2638.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antohiestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvooit • Telefoon 2663

Voor deskundig

Scheren ^ d'VerSe

Plukken } modellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7. tel. 4999

Spaarpotje maken ?

5%

6%
7%

Akkoord,
maar dan met
rente bij de ABN
Spaarboekje/Spaarrekening
Direct beschikbaar ƒ2.500,-;
één maand opzegging voor hogere bedragen

Spaardeposito Drie maanden opzegging

Spaardeposito Zes maanden opzegging

Spaardeposito Twaalf maanden opzegging

Spaardeposito Twee jaren opzegging

Spaardeposito met oplopende rente.
Looptijd twee tot vier jaar. Bij opname
in het derde jaar over de gehele looptijd 7%
Bij opname in het vierde jaar over de
looptijd langer dan twee jaar 7%%. Bij opname
na vier jaar over de laatste twee'jaar 7Vz°/o.

Spaardeposito Drie jaar vast

Spaardeposito Vier of vijf jaar vast.

Jeugdsparen met de Zilvervloot: 6%
+ een premie van 10% over inleg en rente.

U bent wel kom bij de

Bank Nederland
Zandvoort, Grote Krocht 12, tel. (03507)-5341

7*4%

• artikelen
IN PRIJS VERLAAGD!

CONFITURE

dus puur fruit met suiker

! geen maan

DIE MOET U PROEVEN!
aardbeien-ananas ,
kersen-abrikozen-frambozen

DOPPEKUES
LITERBLIKKEN
SPEKSNUBONEN
UTERBLIKKEN
K1EMEYER
GALA THEE doos20builtjes

SAGIÏTAIM
KABELJAUW pak 400 gram

KWATTA CHOCOLAATJES
pastilles-eikenblaadjes
krakelingen-offluweeltjes

melk of puur
geen

MAAR:

jekiiDtlietlieterbij
DIRK VAN DHBROEKhalen!
AMSTERDAM:
Janv.Galenstraat79-85 Joh.Huizingalaan180-188 ZANDVOORT : Kerkstraat 19
Mercatorplein 49-53 2e Nassaustraat 28-30 HOOFDDORP : Kruisweg 640
Bilderdijkkade 41-53 Tussen Meerl (Osdorp) ZWANENBURG: lepenlaan 21a

voorautoklanten: MOBY DICK MULTIMARKTgraftermeerstraat 28 Hoofddorp

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270
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Fijnproever

Oh Erwtensoep
blik 0.82 liter *Vfi*fc

v* K9

Oh Cola Drink
fles 1' liter

Oh Macaroni
Snelkokend

zak
500 gram

In een groot aantal SuperMarts
JOLLYVruchten-

3 smaken

Rolmops
pot 200 gram

Gemarfneerde

Haringfilets
'pot,200'gram

Oh Aardgas-
lucifers

doos
200 stute

Oh Toiletspray
bus 240 gram

fl_Sherry
medium dry

fles 1 liter

498
pot 100 gram

middel
met citroengeur
fles 600 gram

69
k Jolie Madame kleuren: safari

en camel ;t ' •

met elastisch
ingebreid kruisje

maten 38-40,
40-42 en 42-44mmm ^^^ *f-u-^£. en q-^-t<+Ions2r

In de SuperMarts met een
afdeling gebak - t/m zaterdag

Mokkacake
350 gram|Htl JLo

) . UIT DE DIEPVRIES V
mm ••alberfcheljn.Kuikenpoten
500
gram

' GEKOOKT

Ontbijtspek
vacuüm verpakt

100 gram

albertheijn nmj*

Vleessalade 7Q
v bakje 150 gram Jgj _Wf *J^

/ • , \n de SuperMarts met een V
afdeling delicatessen

PatédeFoiemaigre
100 gram58

flonah
in een groot aantal SuperMarts

Croton
sierlijke bladplant

t/m zaterdag

Groene
Spaanse

nu op z'n best, rijp en, sappig
kwaliteitsklassel

geprijsd
naar gewicht

per stuk van

265
««A -tot î P9 :;

JONGE IMPORT

Sperziebonen Kwaliteitsklassel

500 gram

Champignons 175
kwaliteitsklasse i doosje 250 gram Ji» -

Prijzen gelden van donderdag 7 t/m woensdag 13 oktober.

•;«.»?

karbonade
500 gram

Schouder-
filetrollade

500 gram

Qlbertheijn ,

Wijnzuurkool
zonder
conserverings-
middel

Rauwe Gelderse

Rook worst
- ,^325'

Lageprijzeneiland Albert Heij
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waar
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel Kunt overtuigen.

• •̂ •flB^PflBHa >

«.> .*J., .^is

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

SPORTSCHOOL

WIM BUG HEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47 • Tel. 5829 • Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met of zonder volleybal
BADMINTON - JUDO - JIU JITSU
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jongens
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS - JEUGDCLUBS -
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend INSTALLATIE BUBEAU

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerllngh Onnesstraat
Zandvoort • Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid
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ZANDYODRTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni / 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland f 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1,telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

burgemeester na wijn:
zandvoort is tegen
voorhaven in ijmuiden
Nog voor de gemeenteraad van Zandvoort
In het openbaar een standpunt heeft be-
paald inzake het atnsterdatnse plan voor
de aanleg van een voorhaven in Umuiden
(gemeente Velsen) heeft burgermeester A.
Nawijn het plan reeds van de hand gewe-
zen.

Tijdens de vrijdagavond in het gemeente-
huis van Velsen gehouden bijeenkomst
van het Intergemeentelijk Samenwerkings-
orgaan Kennemerland (ISK) ondersteunde
Zandvoorts burgemeester het door Velsen
in een nota afgewezen projekt van de
hoofdstad. Zoals bekend mag worden ver-
ondersteld wordt de aanleg van de voor-
haven door de gemeente Velsen als een
aanslag beschouwd op 't leefmilieu in het
IJmondgebied en Kennemerland.
Volgens de heer Nawijn vertolkte hij het
inzicht van de zandvoortse raadskommissies
die, na bestudering van deze zaak, tot de
slotsom waren gekomen, dat de ISK-ge-
meenten gezamenlijk de plicht hebben zeer
kritisch tegenover de yoorhavenplannen te
staan. Men mag niet uit het oog verliezen,
dat rekreatie en de betekenis ervan voor
Zandvoort een puur-ekonomisch belang is.
Deze gemeente heeft tot taak gekregen in
de rekreatieve sektor haar brood te ver-
dinen. Als de voorhaven werkelijkheid wordt
is het met die bestaansbron gedaan.
De heer Nawijn wees de aanleg van de
voorhaven namens Zandvoort van de hand
nadat burgemeester mr. dr. L. de Gou van
Haarlem, in zijn kwaliteit van voorzitter van
de ISK-bijeenkomst, had geadviseerd de
voprhaven-kwestie voor pré-advies te ver-
wijzen naar de kommissie voer de planolo-
gie van het ISK. Dit advies werd door de

werk
aan
de wereld
WERK AAN DE WERELD is de naam van
de najaarsaktie voor ontwikkelingssamen-
werking van NOVIB, het UNESCO Centrum
Nederland en het Nederlands Comité UNI-
CEF, die in de week van 18 t.e.m. 24 ok-
tober wordt gehouden.
Zonder hulp 'van duizenden handen én voe-
ten zal er dit jaar weinig aan de wereld
te werken vallen. Die handen en voeten
hebben de organisatoren van de najaarsak-
tie nodig. Mensen die op pad willen gaan
en hun handen uit de mouwen willen ste-
ken om geld in te zamelen.
Wie is er bereid enkele uren voor dit werk
af te staan? Hij of zij melde zich met spoed
bij de plaatselijke NOVIB-afdelingen of bij
het buro: van Blankenburgstraat 6, Den
Haag, telefoon 070-385250.

vertegenwoordigers van de bij het samen-
werkingsorgaan aangesloten gemeenten
unaniem aanvaard. Als streefdatum voor het
uitbrengen van het pré-advies door genoem-
de kommissie werd 1 november a.s. vast-
gesteld.

Het kan alleen maar worden toegejulchd
dat de ISK-gemeenten zich tijdig over de
eventuele aanleg van de door Amsterdam
begeerde voorhaven in Umuiden gaan bui-
gen. Zoals wij het ook zouden toejuichen
wanneer het ISK zich intensief zou gaan
bezighouden met zaken die nu reeds een
bedreiging vormen voor het leefmiljeu In de
regio. De — sombere — toekomst Is al
begonnen.

RUIM 2200 INWONERS
VAN NOORD-HOLLAND
WILDEN IN '70 EMIGREREN

Gedurende 1970 hebben zich in Noord-Hol-
land 2271 personen aangemeld voor emi-
gratie. Dat is ongeveer 46% boven het ge-
middelde van de rest van Nederland: per
10.000 inwoners meldden zich in Noord-
Holland 10,1 personen aan; voor de rest
van het land was dit aantal 6,9.
De grootste belangstelling van de emigran-
ten in Noord-Holland ging uit naar Austra-
lie: 35,4% vertrok naar dit werelddeel.
Daarmede bleef het iets onder het gemid-
delde van de rest van Nederland: 36,6%.
Daarentegen ging 26,3% van de emigran-
ten uit Noord-Holland naar Canada tegen
24,8% in de rest van het land. De belang-
stelling, uitgedrukt in procenten, voor de
andere emigratielanden, wijkt niet veel af
van die in de rest van het land.
Opmerkelijk is, dat de groep van de 'overi-
ge gezindten' een duidelijk grotere belang-
stelling voor emigratie heeft dan de ande-
re denominaties: 10% van de emigranten
uit Noord-Holland had geen gezindte terwijl
zij 5,9% van de noordhollandse bevolking
uitmaken. De andere groeperingen wijken
procentueel niet veel af van het provinciaal
bevolkingspatroon.

burgemeester verbiedt verkoop van
kondooms in seksboetiek
Burgemeester Nawijn heeft de eigenaar-
eksploitant van de seksboetiek aan de Buu-
reweg per aangetekend schrijven gesom-
meerd voor vrijdag 15 oktober a.s. een
aantal artikelen, w.o. kondooms, hormoon-
crèmes en speelkaarten met seksvoorstel-
lingen uit zijn etalage en de boetiekruimte
te verwijderen. Wanneer de boetiekhouder
hieraan geen gevolg geeft zullen genoemde
voorwerpen door de politie op kosten van
de eigenaar-eksploitant worden weggeno-
men.

anti-seks kruistocht

Volgens de heer Nawijn heeft de boetiek-
houder de hem verleende ontheffing op
het verbod voor de verkoop van tijdschrif-

hoge (menselijke) nood
Nederland op de rand van een krisis

Vrienden, ik moet u deze week een ietwat
pijnlijk feit verhalen. Toen ik het las in een
van onze landelijke ochtendbladen, drong
het schaamterood van mijn kaken op naar
m'n haarwortels. Ik zal u even het krante-
bericht laten lezen:

NOODGEVAL IN DE HEMA - (Van een
onzer verslaggevers)
De nieuwe HEMA in het onlangs geopende
winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem heeft
gistermiddag geweigerd een Duitser met
hoge nood op één van de toiletten in het
gebouw een plasje te laten doen. De man
vroeg een winkelmeisje of hij even 'naar
achteren mocht'. Dat mocht niet, ook niet
nadat er een winkeldief was bijgehaald.
De nood werd inmiddels alsmaar hoger en
dat wekte het medelijden op van een huis-
vrouw. Zij sprak een politieagent aan, die
zich onmiddellijk in verbinding stelde met
de dichtbij zijnde Raiffeisenbank, die on-
middellijk en spontaan het toilet aan de
Duitser beschikbaar stelde. In tegenstel-
ling tot sommige andere gemeenten staat
er in de haarlemse Politieverordening géén
bepaling dat bedrijven hun toiletten be-
schikbaar moeten stellen in noodgevallen.
Wat is hier gebeurd, vrienden? Hier is
sprake van een biologisch proces, waarvan

de chemische gevolgen in dit geval hun kli-
maks bereikten toen dit hoogst ongewenst
was. Toen de nood het hoogste was, heeft
de man waarschijnlijk zijn redding zeer na-
bij geacht. Dit bleek een kolossale misvat-
ting te zijn. Afgezien van het feit dat het
buitengewoon laakbaar is een evenmens in
nood aan z'n lot over te laten — ze'.̂  me*
een beroep op een leemte in de Politiever-
ordening — had deze enigszins naar ranku-
ne riekende daad van het winkelmeisje en
de winkeldief, kwalijke gevolgen kunnen
hebben. Dit hebben beiden niet goed door-
zien, want anders hadden zij de deur van
het toilet onmiddellijk voor de Duitser ge-
opend.
Wat had er kunnen gebeuren, vrienden?
De man, c.q. de Duitser, had spontaan ter
plaatse van de nood een deugd kunnen ma-
ken, wat als resultaat had opgeleverd, dat
de man z'n plas en de HEMA een plas
had gehad.
U begrijpt, dat zoiets een krankzinnige si-
tuatie in een groot winkelbedrijf is. De po-
litie zou weinig tegen deze gang van za-
ken hebben kunnen uitrichten, want er is
geen enkele wet, die het plassen in de
broek, uit hoge nood, verbiedt. U herinnert
zich dit ongetwijfeld uit uw kleuterjaren.
Zelfs dan nog had de man een aanklacht

ten, boeken, kranten en souvenirs, op grond
van de Winkel- en bedrijvenverordening
Zandvoort 1961', niet nageleefd. Door het
verkopen van genoemde seksattributen en
-voorstellingen heeft hij artikel 3 van de
betreffende verordening overtreden, waarbij
het is verboden de aard van het bedrijf,
hetwelk in een gebouw en/of zijn aanhorig-
heid wordt uitgeoefend, te veranderen.
De eigenaar-eksploitant van de seksboetiek,
de heer R. Bisenberger, heeft de burge-
meester er inmiddels op gewezen dat de
seksartikelen behoren bij de aard van het
bedrijf aan de Buureweg en dat er derhalve
geen sprake van overtreding van artikel 3
van de verordening kan zijn. De boetiekhou-
der is dan ook de mening toegedaan dat
de door de heer Nawijn aangekondigde
dwangmaatregelen van iedere grond zijn
ontbloot.

AUTO IN BERM
Zaterdagmorgen raakte omstreeks 11 uur
op de Burg. Van Alphenstraat een perso-
nenauto, bestuurd door een 22-jarige inwo-
ner uit oud-Bijerland, de rand van een ver-
keersgeleider waardoor de wagen, die met
grote snelheid reed, kantelde en in de naast
de weg gelegen berm terecht kwam. De
bestuurder en een eveneens uit Oud-Bijer-
land afkomstige 38-jarige mede-inzittende
klaagden over pijn in schouder en rug en
werden ter observatie in een haarlems zie-
kenhuis opgenomen. De auto werd geheel
vernield.

tegen de HEMA kunnen indienen, omdat
hij verstoken bleef van effektieve hulp ter-
wijl hij die hulp broodnodig had.
Omdat het een lid van een bevriende mo-
gendheid was, hadden zich diplomatieke
verwikkelingen kunnen voordoen. Wat zou
de HEMA hebben gedaan, indien de Duit-
ser zich tot zijn ambassade had gewend?
Ik ril al bij de gedachte wat hieruit was
voortgevloeid. Een beroep op de UNO
waarschijnlijk, verkoeling in de internatio-
nale betrekkingen, Tweede Kamervragen, re-
geringskrisis, aftreden van de staatssekre-
taris voor Volksgezondheid en mogelijk het
inschakelen van het Internationale Hof van
Justitie.
Genoemde huisvrouw en de haarlemse po-
litie hebben dit voorzien en zij zijn — of-
schoon de nood reeds over de rode streep
was — in aktie gekomen.
Enigszins vreemd doet het aan, dat de po-
litie een bankinstelling alarmeerde. Mis-
schien wil de hoofdkommissaris daar t.z.t.
nog eens opheldering over geven? Beter
ware het m.i. geweest wanneer de politie
de man verwezen had naar de voorgevel
van het HEMA-gebouw. Even had dit een
onaangenaam incident kunnen worden ge-
noemd, maar met enkele eenvoudige
schoonmaakmiddelen was de zaak afge-
daan.
Terecht vragen duitse toeristen hier altijd
om- en naar openbare toiletten. Dit is een
bekend oud zeer in Zandvoort, waar geluk-
kig iets aan gedaan is.
Wellicht promoveert er nog eens een land-
genoot op het proefschrift: 'De menselijke
nooddruft en de legale afvloeiingsmogelijk-
heden'. BARTJE

politiek
op
drift
Na het door de gemeenteraad afgewezen
voorstel het clrcuitgebruik tot dertig dagen
per jaar te beperken, waarbij de pvda zich
door de kvp tn de steek gelaten voelde, Is
de politiek in Zandvoort op drift geraakt.
Tijdens de onlangs gehouden openbare Ie-
denvergadering van de pvda heeft het kvp-
raadslid Ter Veer nog getracht de aan het
licht gekomen tegenstellingen tussen zijn
fraktie en die van de socialisten af te zwak-
ken door te verklaren 'dat politiek een hob-
by is waar we allemaal plezier aan beleven',
maar direkt daarna droeg zijn partijgenoot
Van As al weer nieuwe eksplosleve stoffen
aan.
De kvp, aldus de heer Van As, is tegen het
houden van openbare vergaderingen van de
raadskommissies, zet grote financiële vraag-
tekens achter het stichten van een jeugd-
centrum en voelt weinig voor een sleep-in
voor jeugdtoeristen In de zomermaanden.
Het waren allemaal schoten voor de boeg
van het kollege van b en w, waarin over
enkele maanden de pvda-er Aukema zijn
partijgenoot Kerkman als wethouder moet
gaan vervangen. En de heer Aukema heeft
er in het verleden geen geheim van ge-
maakt bijzonder positief te staan tegenover
de door de heer Van As genoemde en voor
de kvp onaanvaardbare of op zijn minst
twijfelachtige zaken.
De verklaring van de fraktieleider van de
kvp heeft de jongeren in de pvda gesterkt
in de opvatting dat hun partij na het af-
treden van de heer Kerkman niet met de
liberalen en konfessionelen in b en w moet
gaan samenwerken. De oudere socialisten
aarzelen nog. Meer dan een kwart eeuw
zijn zij In de top van het gemeentebestuur
vertegenwoordigd en het valt hen zwaar
uit het kollege te stappen.
De heer Kerkman heeft zijn volgelingen op
de ledenvergadering voorgehouden dat het
altijd beter Is in het kollege te zitten dan
er buiten te staan en zijn argumenten val-
len zeker niet te verwaarlozen. Maar het Is
de vraag of zijn als progressief bekend
staande opvolger wel voldoende kansen zal
krijgen zijn politieke en maatschappelijke
denkbeelden te realiseren. De kvp-er Van
As heeft in feite met zijn verklaring het
antwoord al gegeven: die kansen zijn nihil.
De heer Aukema heeft tijdens de pvda-
meeting meegedeeld dat het hem op dit
moment te zwaar valt een besluit te nemen
wel of niet met de vvd chu-ar/kvp in zee
te gaan. Hij overweegt ernstig het voor en
tegen, maar is er nog niet uitgekomen.
Mensen die de politiek louter als liefheb-
berij beoefenen, een hobby in de vrije
avonduren, zullen zelden of nooit door ge-
wetensonderzoek worden gehinderd. Zij
worstelen niet maar komen altijd boven,
nadat zij de problemen, waar anderen
zwaar aan plegen te tillen, als een bak-
steen hebben laten zinken.
Ook een manier van politiek bedrijven,
maar een die nauwelijks serieus kan en
mag worden genomen.

ZHC SPELER GEWOND
TIJDENS WEDSTRIJD
Zondag werd een 18-jarige speler van ZHC
tijdens een hockeywedstrijd op Duintjes-
veld gewond, toen zijn knieschijf door een
bal werd geraakt. Per ambulance werd de
onfortuinlijke speler naar een haarlems zie-
kenhuis overgebracht.

BEZICHTIGING NIEUWE
BRANDWEERGARAGE
De nieuwe brandweergarage aan de Hoge-
weg, welke a.s. vrijdag officieel wordt ge-
opend. zal zaterdagmiddag tussen 3-5 uur
voor het publiek te bezichtigen zijn,

Zandvoortse Bridge Club
Na de derde selektiewedstrijd is de stand
van de kopgroep: 1. Berntsen—Roelfsema
182.34%; 2. fam. Heidoorn, 182.27% en
3, dames Bos—De Jong 180.36%.



engeiand raakt in
voor een paar dagen
er tussenuit
Het tussendoor-vakantle-ultstapje Is hard op
weg in Nederland Ingeburgerd te raken.
Vroeger was de gemiddelde Nederlander
dolblij als hij zich twee weekjes vakantie op
de Veluwe kon permitteren,-daarna kwam
de vliegreis naar Mallorca en nu Is zelfs
die al niet meer voldoende om de druk van
de slopende tijden te weerstaan. De twintig-
ste eeuwer wil er in het voor- en najaar een
paar dagen tussenuit. Een paar dagen on-
derduiken in een andere atmosfeer, andere
mensen zien, iets bijzonders beleven ook.

De tussendoortjes staan dit jaar plotseling
ekstra in de belangstelling. Verschillende
reisbureaus zijn begonnen hun lege vliegtuig-
stoelen te verkopen aan de mannen en de
vrouwen die de tijd tussen hun twee zomer-

• vakanties te lang vinden. De Stoomvaart-
Mij. Zeeeland komt echter de eer toe, in
samenwerking met de Britse en Nederland-
se Spoorwegen het nieuwe ideaal al gerui-
me tijd realiseerbaar te hebben gemaakt.
Korte vakantie-uitstapjes naar Engeland per
Hoek van Holland-Harwich dienst zijn nu al
weer een hele tijd een groot sukses en de
belangstelling is sterk stijgende. Deze ma-
nier van er eens een paar dagen uit te trek-
ken heeft trouwens grote voordelen. Een-
reisje naar Engeland is namelijk geen surro-
gaat zomervakantie; het is iets geheel an-
ders.
Engeland is een ideaal vakantieland en het
leent zich beter dan welk ander land ook
voor een kort verblijf omdat men zoveel van
de typisch Engelse charme zo dicht bij el-
kaar vindt. Het feit, dat het een eiland is
heeft Groot Brittanië door de eeuwen heen
beïnvloed. Het is ook voor de moderne be-
zoeker nog het belangrijkste element van
het land. Niet alleen noodzaakt het eiland-
zijn de vreemdeling een overigens aller-
plezierigst zeereisje te maken, maar boven-
dien heeft het isolement van Engeland een
stukje aardbol gemaakt dat totaal anders is
dan alle andere stukjes.
Zeseneenhalf uur varen. Dan ontvouwt En-
geland zich in Harwich Parkeston-Quay voor
de ogen van de bezoekers. Voor wie er 't
eerst komt blijkt het een merkwaardig land
te zijn. En een land met merkwaardige men-
sen. De Engelsen van de bolhoeden en de
parapluies, van de rozentuinen en de cricket-
matches, van de geruite sportpakken en de
mooie rashonden, van de open haardvuren
en 10 Downingstreet.

Een oriênteringsbezoek brengt de Neder-
lander meestal niet verder dan Londen. Dan
heeft hij trouwens al zoveel te zien, dat hij
tijd te kort komt.
De rijke traditie van het oude Albion zoals
we het kennen uit de boeken van beroemde
schrijvers, ligt hier als het ware voor het
opscheppen. De kroonjuwelen in de Tower,
de Big Ben, the Houses of Parlement, St.
Pauls Cathedral en Piccadilly Cricus zijn
toch zaken, die men gezien moet hebben.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

VOEJGANGERS/OE

links-rechts-
links gekeken
oversteken!

En dan hebben we het nog niet eens over
de vismarkt en de Theems, dan vergeten we
nog Scotland Yard en Madame Tussaud,
Wembley en The City, dat merkwaardige za-
kencentrum van de stad, waar de tijd sinds
Dickens lijkt te hebben stilgestaan, als men
tenminste niet let op de al even engelse
Rolls Royces waarmee de direkteuren naar
hun banken gaan of op de dubbeldekkers en
die vreemd gekonstrueerde engelse taxi's,
die voor de gewone man zijn.

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
ingaande maandag 18 oktober 1971, gedu-
rende een maand ter sekretarie voor een
ieder ter inzage ligt het besluit d.d. 21
september 1971 van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland houdende goedkeuring
van het bestemmingsplan 'Clarastichting',
vastgesteld bij raadsbesluit van 18 augus-
tus 1970, no. 17.
De inspekteur van de ruimtelijke ordening
en zij, die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep
instellen.
Zandvoort, 7 oktober 1971

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Wethouder A. Kerkman (financiën, onder-
wijs en personeelszaken) is verhinderd vrij-
dag 15 oktober a.s. spreekuur te houden.

ruchte gevangenis is of zelfs Cornwall heb-
ben opgezocht. Mensen, die de eeuwenoude
herbergen hebben bezocht, waar de tea
zo verrukkelijk is en zo uitgebreid is en
waar de avonden zo gezellig zijn.
Engeland is voor sportliefhebbers en voor
liefhebbers van antiek, voor romantici en
moderne jonge mensen, voor kultuurgenie-
ters en natuuraanbidders een prachtig land.
Het is dan ook geen wonder, dat de boten
van de Zeeland en the British Rail steeds
meer passagiers over de haringvijver bren-
gen, die het continent van Albion scheidt.
Het gaat om honderdduizenden per seizoen
en het zullen er ongetwijfeld nog veel meer
worden. De mogelijkheid is aanwezig om de
auto mee te nemen zodat een zwerftocht
binnen het bereik komt. Zelfs voor korte
tochten kan men het eigen vervoermiddel
meenemen. En dat links rijden wie vol-
doende moed bijeenraapt en even doorbijt
is er zo aan gewend en het valt echt wel
mee.
De Zeeland houdt trouwens voor deze korte
Engeland-uitstapjes ook rekening met de
niet-automobilisten. In deze arrangementen
is het vervoer naar Londen per trein inbe-
grepen. In de stad zelf is het aantal vervoer-
middelen zo groot, dat het onzin zou zijn de
eigen wagen te gebruiken. En wie naar bui-

ten wil heeft de mogelijkheid een keuze te
maken uit een van de touringcar- of trein-
reizen naar diverse bestemmingen. Er is een
rijke verscheidenheid, zodat men in enkele
reizen een groot stuk van het land kan leren
kennen. Behalve het Londen-tripje — voor
een weekeinde, voor twee, drie, vier, vijf of
acht dagen zijn er weekend-touringcarreizen,
die de Engelandbezoekers kunnen brengen
naar Wales, naar de West Country, naar de
Zuidkust of Bournemouth.
Een andere mogelijkheid is het maken van
een East Anglia reis, die ook drie dagen
duurt. Kerstreizen zijn er naar Londen en
naar Cambridge en tenslotte is er voor de
rustzoekenden nog een negendaagse trip per
boot en trein naar Bournemouth, Brighton
& Hove en Eastbourne aan de zuidkust,
plaatsen waar altijd vertier is, waar men
voorstellingen bij kan wonen, wandelingen
kan maken en altijd wel een avondje door
kan brengen in de pubs waar de Engelsen
elkaar ontmoeten om niet zelden urenlang
samen zingend door te brengen.
Het goedkoopste arrangement behelst een
weekendreis met logies en ontbijt naar
Londen. Voor honderdvijfendertig guldens
heen en terug met drie nachten slapen in
een Londens hotel.

vier Haarlemse raadsleden
gaan vragen stellen
ever beleid dr. esser

Londen is een stad vol traditie, waar de be-
zienswaardigheden zich aaneenrijgen. Er is
voor iedereen van alles te beleven. Men kan
er beroemde toneelspelers Shakespeare
zien spelen, maar ook de Black and White
Minstrels zien optreden. Men kan er klas-
sieke konserten bijwonen maar ook beat-
groepen en niet te vergeten straatmuzikan-
ten aan het werk zien. En vergeet dan niet
een middagje te winkelen in Regent Street
en Oxford Street, vergeet niet de aflossing
van de wacht te gaan bekijken en een wan-
deling door een van de vele parken te ma-
ken. Sla vooral Soho niet over, de wijk met
al die merkwaardige eethuisjes en café's,
met de pubs en de taverns. Londen is bo-
vendien in elk jaargetijde interessant omdat
het altijd leeft. Vooral rond de kerstdagen,
als Engeland traditioneel de lichtjes aan-
steekt die bij het kerstfeest horen en als de
etlages mooier zijn dan waar ook.
Het zou jammer zijn Londen te bezoeken en
dan — of is het ook een volgende keer —
de rest van Engeland te laten liggen. Trou-
wens, de laatste jaren lijkt het isolement
toch wat doorbroken te worden. Er komen
steeds meer mensen die weten, dat Wales
een streek is met een overstelpend natuur-
schoon. Mensen ook die langs de holle we-
gen naar Engelands zuidkust zijn getrokken
om daar de wilde paarden te zien, de uit-
gestrekte venen van Dartmoor, waar de be-

Rond de bemoeienis van het op 1 november
a..s scheldende hoofd van de sociaal-psy-
chiatrische afdeling van de haarlemse GGD,
dr. P. H. Esser, met de oprichting van de
dr. Joshua Biererstichting in het Strandho-
tel is rumoer ontstaan.

Er zijn in haarlemse politeke kringen ern-
stige bedenkingen gerezen tegen het feit
dat de hr. Esser zijn funktie bij de GGD

" kombineerde met die bij de in het Strand-
hotel ondergebrachte particuliere inrichting,
terwijl bovendien zijn opvattingen over het
drugbeleid afweken van het standpunt dat
de gemeente Haarlem heeft ingenomen.
Mede daardoor ontstonden diverse konflikt-
situaties waarbij de heer Esser direkt be-
trokken was.
Vier haarlemse raadsleden hebben .het kol-
lege van b en w verzocht in de raadsver-
gadering van 20 oktober a.s. over deze
kwestie te mogen interpelleren. De afge-
vaardigden zullen o.m. vragen of er m.b.t.
het aan de heer Esser verleende ontslag
verband is tussen de houding van de psy-
chiater t.a.v. het door de gemeente Haar-
lem gevoerde drugbeleid, en of b en w het
juist vinden dat de .heer Esser betrokken
is geweest bij de oprichting van de Joshua
Biererstichting en sinds- enige tijd optreedt
als geneesheer-direkteur hiervan in zijn funk-
tie als hoofd van de sociaal-psychiatrische
afdeling van de GGD.
T.a.v. het drugbeleid, merken de vier inter-
pelanten in een toelichting op, dat met
name Release ^ Haarlem duidelijk is geak-
septeerd en gelegaliseerd als opvangcen-
trum. Dat de heer Esser er over het drug-
beleid persoonlijk een andere mening op
na houdt is uiteraard zijn goed recht, maar
niet als hoofd van een gemeentelijke dienst

aangezien hij hierdoor het beleid van zijn
werkgever doorkruist. Dat bleek duidelijk
bij enkele konflikten met Release enerzijds
en de GGD-arts anderzijds, aldus de raads-
leden.
De heer Esser heeft inmiddels kommentaar
geleverd op de bedenkingen die tegen zijn
beleid zijn gerezen. In een telefoongesprek
met een medewerker van het Haarlems
Dagblad verklaarde hij „dit niet te hebben
verdiend'. De arts deelde bij die gelegen-
heid mee zijn werk naar beste weten te
hebben gedaan. 'Nu heb ik er echt genoeg
van. Als ze mij slaan, sla ik terug' zei de
arts. Volgens zijn zeggen behoorde de op-
richting van de Joshua Biererstichting in het
Strandhotel tot zijn taak: namelijk om de
voor- en nazorg van geestelijke gestoorde
bejaarden zo goed mogelijk te behartigen.
In verband met het persoonlijke karakter
van de kwestie is de kans groot dat de in-
terpellatie in de haarlemse gemeenteraad
achter gesloten deuren wordt gehouden.

Huis te koop
of TE HUUR gevraagd.
Br. ond. nr. 7502 bur. Zandv. Courant.

Wilt U gezellig klaverjassen?
Er kunnen nog enkele leden geplaatst wor-
den bij klaverjasclub 'Stekelbaars'.

Inl. bij café - klaverjas Oomstee, Zeestraat.

Beeldende
in de gemeenten Haarlem en Zandvoort worden uitgenodigd
tussen 16 en 20 oktober werk in te zenden (dit jaar grafiek,
gouaches, tekeningen) t.b.v. de jaarlijkse gemeentelijke aan-
kopen.

Voor nadere gegevens en het afhalen van inzendingsformulie-
ren kan men zich wenden tot:

De Hallen, Grote Markt - Frans Halsmuseum - Bureau Cul-
turele Zaken, Stadhuis.

SPAR-SUPER
Zeestraat 64

V R A A G T :

jongeman voor onze

groente-afdeling
Goed loon. 5-daagse werkweek. Prettige werkkring.

Inlichtingen bovenstaand adres of telefoon 2483.

TIJDELIJKE AANBIEDING
De fijnste, de beste, de mooiste

BONTMANTELS
Nu nog 10% 20% 30%, 40%,
Ja zelfs 50% GOEDKOPER

Zeer voordelig: Een in kwaliteit en keuze alles
overtreffende kollektie:

NERTSHOEDEN, NERTSCOLLIERS
en KRAWATTEN

Te Uwer speciale attentie: Wij hebben in ons be-
zit een kleine, zeer fraaie en elegante kollektie
SHOWMODELLEN KLASSE-MANTELS Ï19.—
ook met edelbontkragen zoals vos, perstaner,
nerts, etc.
Nu nog in vele maten en dessins met goede pas-
vorm:

BROEKPAKKEN, SPENCERPAKKEN
. en MANTELKOSTUUMS

in variant lage prijzen

MEVROUW J. GOLLEWIJN mannequin
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595,-; of I x f 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

T E K O O P :
1. Nagenoeg kompl. inge-
richte maisonette aan de
zuid-boulevard, best. uit:
zitk. m. balkon aan zee,
keuk., drie 2-pers. slp.k.,
badk., bergplaats.
2. in centr. dorp: werkpl.
met bergzolder aangeb.,
kleine berging.
Makelaar J. Boogaard, tel.
02507-2210.

G e v r a a g d :
T E H U U R

per 1 dec.: woonruimte met
c.v. voor tijdelijk, door echt-
paar m. dochter. Br. ond.
nr. 7501 bur. Zvt. Crt.
Te koop gevr.: woonhuis,
± ƒ 50.000. Tel. na 17 uur
5940.
Weggevlogen: 1 groene en
1 grijsblauwe parkiet. Teg.
bel. ter. bez.: Kuiper, Zee-
straat 57rd.. tel. 2472.

Te koop: Austin Seven,
i.pr.st. Brahmslaan 1,
Heemstede, telefoon 023 -
289319.

Aangeb.: Willy's jeep met
kent.-bew., 4-wiel-aandrij-
ving, nwe. banden, ƒ 2500,-
Lijsterstraat 9, Zandvoort,
telefoon 3624.
Gevr. voor 1 ocht. in de
week: werkster. Koeman,
Zeestraat 64, tel. 2483.
Te koop aangeb.: Erres
wasmachine, langz. wasser,
i.g.st, ƒ 75,-. Koeman, Zee-
straat 64, tel. 2483.
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We blijven deze week nog even in de kor-
respondentieschaaksfeer. Hieronder ziet u
een goede partij van de nieuwe Tsjechische
korrespondentieschaakkampioen Vitasek.

Kozak • Vitasek
Corr. Tsjechoslowakije f970/1971

I. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pb1-c3,
Lf8-g7, 4. e2-e4, d7-d6, 5. Pgt-e2, 0—0,
6. Pe2-g3, e7-e5, 7. d4-d5, Pf6-e8 De witte
paardmanoeuvre heeft de bedoeling snel h2-
h4-h5 te laten volgen. Erg gevaarlijk is het
systeem voor Zwart evenwel niet. In plaats
van de tekstzet waren 7. ...Pbd7 en 7. ...
c6 ook goede mogelijkheden: a) 7. ...Pbd7,
8. Le2, a6, 9. h4, h5, 10. Lg5, De8l, 11.
Dd2, Ph7, 12. Lh6, Pdf6 met gelijk spel,
Udovic-Gligoric, Titograd 1966; b) 7. ...c6,
8. Le2, cd5:, 9. cd5:, Pbd7, 10. Lg5(?),
h6, 11. Le3, a6, 12. 0—0, b5. 13. b4, Pb6,
14. a4, Pa4:l, 15. Pa4:, ba4:, 16. Ta4:, h5l
en Zwart kreeg kansrijk spel, Szabo-
Yanofsky, Winnipeg 1967) 8. h2-h4, f7-f5.
9. e4x f5 , g6xf5, 10. Lc1-g5, Dd8-f7 (De
positie van de zwarte stukken is slechts
schijnbaar ongelukkig. Hét duurt even voor
Zwart de ontwikkeling van de damevleugel
kan voltooien, maar Wit heeft ondertussen
toch geen mogelijkheden om te profiteren)
II. h4-h5, h7-h6, 12. Lg5-d2, a7-a5, 13.
Lf1-e2, Pb8-a6, 14. Dd1-c1, Kg8-h7, 15.
Dc1-c2, Dd7-f7, 16. a2-a3. c7-c6, 17. Pc3-
a4. Df7-c7, 18. d5 x c6, b7xc6, 19. Le2-g4
(Te optimistisch!) 19. ...Kh7-g8

m. n
"207 Lg4xf5 (Deze 'pionwinst' heeft alleen

maar ellende tot gevolg. Zie ook 20. Pf5:,
Df7, 21. Pb6, Lf5:, 22. Tb8, 23. Pd7, Df5:,
24. Df5:, Tf5:, 25. Pb8:, Pb8: met voordeel
voor Zwart) 20. ...Dc7-f7l, 21. Pa4-b6,
Lc8xf5, 22. Pg3xf5 (Op 22. Df5: zou
Db7! gevolgd zijn) 2. ...Ta8-b8, 23. Pf5 x
g7, Df7xf2+, 24. Kel-dl, Pe8 x g7, 25.
Ld2xa5, Pa6-c5!, 26. Dc2 x f2, Tf8xf2,
27. b2-b4 (Anders was Pb3 gekomen. Nu
bouwt Zwart op zijn gemak een matnet)
27. ...Pc5-d3, 28. g2-g4, e5-e4l, 29. Pb6-
a4, e4-e3! en Wit gaf op. Tegen de dubbele
dreiging Td2 mat en e2+ is geen remedie.
Het ligt in mijn bedoeling om t.z.t. op deze
plaats een aantal partijen uit het mornen-
teel aan de gang zijnde korrespondentie-
schaakkampioenschap van Nederland te be-
spreken. De voor de zwartspeler zo tragi-
sche partij, die ik vorige keer behandelde,
kan als een voorproefje worden beschouwd.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055. Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en

• Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

287487 Singer Naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

57 "69 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

21.31" Zandvoortse Courant, Achterweg 1

PRIJS VERLAAGD!

DELMONTE
ANANAS

V WiklOschijven

van

voon

iï/euwe P&UZGM/
68 49

l

Fl.

29

soepen
v alle smaken j

i it i l lado
ujt onze sherry hoek

$\•&$$» ~.~' geen,ü7-maar:

II ct.
goedkoper!

REUAHALVARINE kuipje
DOYVISMAYONAISE pot
KWATTA CHOCOLAATJES
SHPRAKOFHE half pond
OENCO CACAO pJOOgri
PIJLADGHRKEN3igroteinaat*r99
VITCUAT rinhholhlilf ~-QQmltuHB UUUUblUlliVmetMolkron -F Ou

POPLA1000 closetpapier 4 ̂  99
WEESPERKUIIT margarine n<r39

PULLEN •<
potato CHIPS
AMIUEBAA

^*normaal of paprika"*^
geen

KAHREl
^ koffie

POND Q98
geen ui maar= finl

BASTDGNE<
KOFFIE KOEKEN

geen

maan

maan

se 79

BASTERDSOIKER heelPOND^r69
PATRIACREAMCRACKERS „85
NIEMEVERgalatheebuiltjes 9, G9

samen

3esSINAS4flessen(3liter) 1̂.50

p>k ,„..... RUYTER boterhamvlokken 200^.^59
8 W 1/Q

PROCENT tandpasta TT£ 69 ALSAijsmix 4smaken ^69
DÖRALwasuerzachler 'E125 ROOSVICEE pure gezondheid î 1?9

MDDESSdamesverband
WÏRST hninnnnnufttlni hairspray

geen
&
maar:

geen

,11"2"111"

lekuithtlbtlef Hij DIRK VAN DEN BROEK Men!
AMSTERDAM, jan v.Galenstraat79-85 Joh. Huizingalaan 180-188 Mercatorplein 49-53 2e Nassaustraat 28-30

Bilderdijkkade 41-53 Tussenmeer! (Osdorp) ZWANENBURG' lepenlaan 2ia ZANDVOORT' Kerkstraat 19

HOOFDDORP: Kruisweg 640 voorautoklanten. MOBYDICKMUUIMARKTgraftermeerstraat28 Hoofddorp



ARRY
Nu ook in Zandvoort een witte prijzen markt!

ASSA6E

Bij het Dolfirama

lik!
Brinta
normaal 89

C & C prijs 69

UNOX
Tomatensoep

BLIK normaal 98

C & C prijs 69

Wij gaan door

Suiker
normaal 1.25

C & C prijs JLB

Niet méér dan 3 kg. p. klant

Fles Limonade
Siroop
SINAAS FRAMBOZEN

normaal 1.25

C & C prijs 69
Dagmelk
LITERPAK

normaal 74

C & C prijs

Patria
Cream Crackers

De echte

Popla 1000
Pot Herba
Sperziebonen

TOILETPAPIER

normaal 1.05 normaal 1.20
normaal 1.19

64 C & C prijs 89 C & C prijs 98 C & C prijs 89
Hille
Beschuit 2 rollen

normaal 92

C & C prijs 69

30 stuks

Sneeuwwitte
luiers
normaal 2.89

1 98
C & C prijs JLa

250 gram

Goudkoffie
Bekend van de T.V.

normaal 2.45

l 75
C & C prijs JL, g

Maxi Fles
2 liter sinaas
zonder prik

normaal 1.69

1 29•

* Ook in verse groente - fruit - vlees hanteren wij witte prijzen *
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auto of openbaar vervoer
dat is de kwestie
Het engelse blad The Economist heeft In
een uitvoerig artikel de voor- en nadelen
van het eigen- en het openbaar vervoer
belicht. Dit naar aanleiding van de onlangs

auto nodig hebben maar hem weinig gebrul
ken (oudere mensen en mensen op het

Tegenover de pluspunten van de auto staan
de volgende minpunten:
Wat moet er terechtkomen van al degenen
die geen auto tot hun beschikking hebben?
Juist voor deze mensen zijn op het platte-
land (overal in Europa) buslijnen in het
leven geroepen waar onrendabele spoorlij-
nen zijn gesloten. Maar toch wordt er wei-
nig voor deze groep gedaan vooral buiten
de steden. Voor de buitenwijken van de
grote steden geldt, dat met het stijgen van
het autobezit de niet-automobilisten het

protesten overstemden
lawaai van toerwagens

platteland) en nadelig zijn voor degenen die steeds meer moeten stellen met een wijd-
hun auto veel gebruiken. Het zou een soort mazig stelsel van buslijnen. Het kreêren
belasting-per-kilometer zijn en weldadig van een iets minder wijdmazig net lijkt min-

gehouden europese konferentie van mlnls-- kunnen werken op verkeersopstoppingen en der aantrekelijk dan het scheppen van een
ters van transport waar aan de hand van een °P die manier goed zijn voor het openbaar alternatieve vervoersmethode, die ongeveer

vervoer. even „onafhankelijk" is als een eigen auto.
In Boston is onderzocht wat de kosten zou- Gedacht worden aan e
den zijn van 42 nieuwe buslijnen vanaf de gesubsidieerde taxi's.
achterbuurten, vergeleken met een geheel Een gemotoriseerde

vijftal rapporten over de huidige vervoer»
problemen werd gedlskussleerd. De rappor-
ten pleiten vrijwel zonder uitzondering voor
het openbaar vervoer en het verlenen van
bijzondere faciliteiten — o.a. het geven
van subsidie — aan dit vervoer.

Gedacht worden aan een lift-systeem of aan

_ _ .. gemeenschap leidt
gratis openbaar vervoer. De 42 buslijnen eenvoudig weg tot oververzadiging van het
kwamen op 6% van de kosten van het ge- wegennet en bijgevolg leidt tot zelfvernie-
heel gratis vervoer. Maar in Boston was tiging. Een in Londen gehouden onderzoek

wijst erop dat iedere ekstra autorit 75 centhet percentage rijbewijsbezitters in die ach
terbuurten bijna even hoog als in de hele toevoegt' aan de „verkeersopstoppings-

hier voor trams, stad. Indien zij, inplaats van nieuwe bus- kosten" van de andere weggebruikers. Het
opheffen van een buslijn kan „opstoppings
kosten" veroorzaken die vele malen hoger
liggen dan de ekploitatiekosten van de bus.
Maar wat slechts weinigen inzien, is het
feit dat in een gemengd vervoerssysteem
het uitbreiden van het openbare vervoer nog
meer verkeersopstoppingen kan veroorza-
ken dan een toename van hel autobezit.
Vervoer is een zeer belangrijke faktor in het

Openbaar vervoer staat
bussen en taxi's, aangezien nog maar wei- lijnen, allemaal de beschikking hadden ge
nig steden in het bezit zijn van een onder- had over een eigen auto, dan zou het aan-
grondse. Privé-vervoer staat hier voor de tal betrekkingen dat binnen het half uur
auto, die het leeuwendeel van het eigen reizen van hun woning lag tien maal zo
'vervoer voor zijn rekening neemt. Tegen de groot zijn geworden. De auto, met andere
nadelen van de auto — lawaaiig, smerig woorden vergroot het aantal beschikbare
en onveilig, verspilling van ruimte en ener- betrekkingen aanmerkelijk.
gie — zet The Economist de volgende voor- Het subsidiëren van het openbaar vervoer
delen: neigt dit vast te leggen in verouderde pa- _ .
De auto voorziet in behoeften, waarin het tronen. Onrendabele lijnen worden dan ook woon- en leefpatroon van de mensen. Een
openbare vervoer nooit kan voorzien. wel afgestoten, maar pas na lange tijd; de gemotoriseerde gemeenschap kan verspreid
De auto biedt snelheid en fleksabiliteit. er uit volgende lage rentabiliteit van het worden over een groot gebied. Dit vereist

langere vervoersafstanden, maar schept
meer ruimte om dat vervoer mogelijk te
maken. Openbaar vervoer heeft de neiging
de bevolking te konsentreren en de auto's
en de bussen die de bevolking moeten ver-
voeren. En dat alles in een gebied dat door
die grote konsentratie van mensen en ver-
voermiddelen verstikt raakt.
De nadelen van het openbaar vervoer zo-
als wij dat nu kennen zijn dus langzamer-
hand overduidelijk, evenals de nadelen van
de auto. Wat zwaarder weegt zal in de
meeste gevallen een politieke beslissing
zijn, waarbij aller ogen gericht zijn op
ekonomisch verantwoorde nieuwe transport-
systemen. Technisch lijken de mogelijkhe-
den voor de toekomst groot: door kompu-
ters bestuurde kapsules die het publiek
van deur tot deur brengen, supersnelle
(hover)treinen voor de middelgrote afstan-
den en supersonisch vliegwerk voor de lange
afstanden. Waarschijnlijk zullen ook dan
over enige tijd — ëksperts schatten zo in
de eerste helft van de volgende eeuw —
de' auto's uit alle steden gebannen zijn.
Daarnaast bestaat de verwachting dat de
auto op den duur ontdaan zal worden van
alle irrationele aspekten als „sportiviteit",
prestige en dergelijke. Reizen zal dan uit-

ontwikkelen van sluitend nog als tijdverspilling worden be-
lijnen en

Voor de sinds korte tijd gemotoriseerde
gezinnen in de „lagere klassen" zijn reizen

systeem
mogelijk

verhindert het
winstgevende nieuwe schouwd en automatisch zal de vraag stij-

ueuillieil III UB „IdUCIC tuaaüCII .Cllll iei4.CH mvyciljrx wiliai^cvcnut, induwt* lijnen I~M I I ' " - * l l „ „u .

en,uitstapjes mogelijk geworden die met systemen. Bij de spoorwegen is dit al lang aen naar efficiënt, sne en ekomonisch ver-
• ' ' duidelijk. Daarbij komt dat die onrendabele v°er- dat ontdaan zal zijn van alle gla-het openbaar vervoer niet te maken zou

-den zijn. Het autobezit heeft hen bevrijd
van een in de rij staande, wachtende
massa.
De auto heeft de weg geopend naar nieuwe
manieren om de vrije tijd te besteden en van vervoer realistisch geprijsd zijn (auto

lijnen personeel (ook leidinggevend) op
slokken dat beter elders gebruikt zou kun

mour. Bovendien zal uiteindelijk een tekort
aan land, staal en energie dwingen tot de

Het gebrul van de paardkrachten op het
circuit werd j.!, zondag overstemd door een
afkeurend geloel van het publiek bij de hul-
diging van de nieuwe landskampioen Bob
van der Sluis op het dak van het tijdwaar-
nemershuisje.
In de race om het kampioenschap van Ne-
derland zou Van der Sluis zijn voornaam-
ste rivaal Toine Hezemans bij de Tarzan-
bocht van de weg hebben gedrukt. Toine
Hezemans en het publiek namen dit niet.

Hezemans diende kort na afloop van de
wedstrijden een op schrift gesteld officieel
protest in bij wedstrijdleider Ben Huisman.
Laat in de avond, de huldiging van Van
der Sluis op het circuit was toen al lang
achter de rug, werd het protest toegewe-
zen. Rob van der Sluis bleef titelhouder,
maar moest wel duizend gulden boete be-
talen.
Bij de Formule Vee's kwam Peer Mulder
op het rechte eind (waarschijnlijk door een
klapband) in de hekken terecht. Hij werd
met ernstig oogletsel, een hersenschudding
en wonden in het gezicht in het ziekenhuis
opgenomen.
De uitslagen van de laatste NAV-races van
het zomerseizoen '71 luiden als volgt:

Formule Ford, 12 ronden=50.316 km:
1. Huub Vermeulen, Merlyn, in 19.59=
151.072 km; . Ton Strous, Lotus 69. Snel-
ste ronde voor Vermeulen in 1.38.9=
152.626 km.

Toerwagens, groep l, 10 ronden=41.93km.
Tot ƒ6.500: 1. Ton Coronel, Simca» Rally..
in 21.36=gem. 116.472 km; 2. Aloys*Jvfat-
tijsen, Simca Rally. Snelste ronde voor Mat-
tijsen in 2.07.2=118.678 km.
Van ƒ6.500 tot ƒ7.500: 1. Ubbo Hempe-
nius, NSU 1200 TT, in 21.18.2=118.186
km; 2. Leen Hagman, NSU 1200 TT. Snel-
ste ronde voor Ric van Kempen en Evert
van Ginkel in 2.06=119.799 km.
Van ƒ7.500 tot ƒ8.500: 1. Henk Post,
Opel Kadett 1900, in 20.05.3=125.236 km;
2. Rien Frankenhout, Ford Escort 1300 GT.
Snelste ronde voor Post in 1.59.2=126.634
kilometer.

Escort Mexico Trophy Race, 15 ronden=
62.895 km.
1. Nick Brittan in 29.39.3; 2. Harry Wil-
liams; 3. Stan Clark; 4. Roger Bell. Snelste
ronde voor Stan Clark in 1.56.5=129.568
kilometer.

Toerwagens, groep II, 15 ronden
Van 1150-1300 cc: 1. Bob v.d. Sluis, Alfa

Romeo 1300 GTA, in 25.51.3=145.956 km;
2. Wim Boshuis, idem. Snelste ronde voor
Van der Sluis in 1.41.6=148.570 km.
Van 1300-2000 cc: 1. Han Akersloot, Ford
Escort RS 1600, in 24.53.3=gem. 151.625
km; 2. Ernst Berg, idem. Snelste ronde
voor Akersloot in 1.38.5=153.246 km.
Boven 2000 cc: 1. Paul Verbeeck (B.).
Opel Steinmetz, in 26.34=gem. 142.045
km. Snelste ronde Verbeeck in 1.42.8=
146.836 km.

Toerwagens, groep II, 15 ronden
Tot 1000 cc: 1. Rob Dijkstra, Fiat Abarth,
in 27.24.8= 137.659 km; 2. Jan van der Pol,
Fiat Abarth 850 TC. Snelste ronde Dijkstra
in 1.46.8=141.336 km.
Van 1000-1150 cc: 1. Henri van Oorschot,
Audi NSU, in 27.38=136.563 km; 2. Rein
Zwolsman, Fiat 128. Snelste ronde voor
Van Oorschot in 1.48.5=139.122 km.

Formule Vee, 20 ronden:
1. Jelle Hmgst, Kaimann MK Bell; 2. Jaap
Luyendijk, Motul; 3. Ron Swartsenburg.
Snelste ronde voor Luyendijk in 1.42.6=
147.122 km.

Sportscars-prototypes, 12 ronden
Tot 1300 cc: 1. Arthur Banting, Royale, 11
ronden. Snelste ronde in 1.43.4=145.984
kilometer.
Boven 1300 cc: 1. Henk Bosman, Chevron
B 8, 12 ronden. Snelste ronde Bosman in
1.34.4=159.902 km.
Monoposto's: 1. Huub Vermeulen, Royale
Super Vee, 12 ronden; 2. Freek Dudok van
Heel, Lotus 31, 12 ronden. Snelste ronde
voor Vermeulen in 1.34=160.582 km.

AANBEVELINGSKOMITE
ZBR-JUBILEUM
GEÏNSTALLEERD
De voorbereiding van de viering van het
gouden jubileum van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade begint vorm te krijgen. Maan-
dagyond werd in het Gemeenschapshuis het
komité van aanbeveling geïnstalleerd. Hierin
namen de volgende personen zitting:
J. Paap, voorzitter; C. Kuyper, sekretaris;
C. F. G. van Elteren, penningmeester. En
verder de heren Anth. Bakes Jr., H. Blok-
land, N. Janssens, K. Koper, G. Loogman,
H. B. A. Mulder en E. N. van Petegem.
In grote trekken heeft het komité reeds
een plan de campagne voor de financiële
aktie onder de bevolking t.b.v. de jubileum-
viering vastgesteld. Nadere bijzonderheden
over deze aktie zullen binnenkort worden
bekend gemaakt.

nen worden. Het zou dan'ook de voorkeur adoptie van een minder verspillende vorm
verdienen er op toe te zien dat alle vormen van transport dan de auto.

Hieruit blijkt dat The Economist, na het
naar nieuwe beroepen. Autobezit is een der mobilisten dienen ook op de juiste wijze afwegen van voor en tegen van privé en
krachtigste aspiraties van gewone mensen aangeslagen te worden voor het gebruik openbaar vervoer, de toekomst tensjotte ook
in alle ontwikkelde 'of semi-ontwikkelde lan-
den. Dit geldt vooral voor jongere mensen,
ongeacht hun sociale of ekonomische sta-
tus. Zij aanvaarden de auto geheel en al
en hebben ook vaker een auto.
In bijna alle steden, behalve de werkelijke
grote, komt het openbare vervoer maar
voor een gering deel tegemoet aan de
transportbehoeften- van de gemeenschap. In
heel grote steden ligt het anders: daar kan
een hoog ontwikkeld openbaar vervoers-
systeem diensten verlenen die qua onaf-
hankelijkheid en fleksabiliteit de privé-auto
benaderen. Maar zelfs in een stad als Tou-
louse wordt slechts voor één van de zeven
verplaatsingen de bus gebruikt. Deze voor

van het wegennet). laat aan de kollektieve transportmiddelen.

derde lustrumviering
'voor anker'
De bejaardensociëteit 'Voor Anker' heeft aandeel gehad in de groei van de sociëteit,
vorige week woensdagv het derde lustrum zei de heer Alders.
gevierd met een feestelijke bijeenkomst in |n zjjn dankwoord onderstreepte het nieuwe
het verenigingsgebouw 'De Krocht'. Aan de ere-lid de vele problemen die zich bij de
avond verleenden diverse leden van het

vci uiaaioiliucil uc uua ucLriumi. L»*c^c vuui - , . . , , ... - . .

keur voor eigen vervoer (auto's', motor- _A.nfenpalet, o.l.v-. V.ctor ConseJman. m-
brom- en gewone fietsen, lopen) Is bij de
autobezitters vrijwel even groot als bij de
niet-automobilisten. Werkgevers gebruiken
95% eigen vervoer; fabrieksarbeiders voor
90% (hier hebben bromfietsen, fietsen en
voeten een groter aandeel dan bij de werk-
gevers). Mensen die op kantoren of in win-
kels werken zijn de grote gebruikers van
het openbare vervoer en wel voor een

strumentale en vokale medewerking. Zij
brachten een programma dat door de onge-
veer 150 aanwezigen bijzonder werd ge-
waardeerd.
Aan het begin van de avond wees de hui-
dige voorzitter van 'Voor Anker', de hr. Chr.

oprichting van 'Voor Anker' voordeden.
Problemen waarvoor echter steeds een be-
vredigende oplossing kon worden gevonden.
In zijn inleiding richtte de heer Alders een
speciaal woord van welkom tot de fam. K.
J. Koper. Voorzitter deelde mee dat de
heer Koper ieder jaar een deel van de
netto opbrengst van de door hem georga-

Alders, op de belangrijke plaats die de so- niseerde Strandloop in de kas van de so
ciëteit zich de afgelopen vijftien jaar onder ciëteit stort. Een geste, die door de zaal
de zandvoortse bejaarden had weten te ver- met een warm applaus werd gehonoreerd.

kwart van al hun verplaatsingen. Huisvrou- werven. De aktiviteiten van de sociëteit voor-
wen en kinderen maken iets minder van zien duidelijk in een behoefte, aldus de
bus/tram gebruik. voorzitter.
Het is hopeloos te proberen om mensen Wegens zijn verdiensten bij totstandkoming crw->TATtr
over te halen in de tram te stappen door en ontwikkeling van 'Voor Anker' werd de oUClALt
de tarieven door middel van subsidies laag voormalige direkteur van de dienst van so
te houden. De zuivere rijkosten van een ciale zaken, de heer B. F. Bersma. op voor

OPENBAAR SPREEKUUR

Het gemeentebestuur van Zandvoort wil nog

Mede door zijn ambtelijke adviezen en be-
geleiding alsmede zijn persoonlijke belang-

- • • Bersma een groot

uidic geiten, ue ncei o. r. Deisiiici, uu vuui • ~, . , . .. . . „_u~«-
auto liggen ver beneden de prijs van ekwi- stel van het bestuur tot ere-lid benoemd. eens ,de aandachl,lfestj?ej1..0.P.V:f,!.clp!I'b!
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valent openbaar vervoer.
Het zijn de vaste lasten van het autobezit
die hoog zijn: afschrijving, wegenbelasting stelling "heeft de he'er
«n verzekering. Als die-betaald zijn, dan
voelt de automobilist zich- verplicht zijn
voertuig zoveel mogelijk te gebruiken —
voor geringe ektra kosten. In West-Duits-
land komen die zuivere rij-kosten (dus _ . T . n-^-m-^-r-n A f^n
eigenlijk alleen het benzineverbruik) op een BALLONENKACt,

LAATSTE

spreekuur van de gemeentelijke sociale
dienst in het raadhuis. Tijdens dit spreek-
uur verschaffen de maatschappelijke werk-
sters van de dienst informatie aan het pu-
bliek over sociale aangelegenheden.
In het vervolg zal dit spreekuur elke eerste
dinsdag van de maand tussen 3 en 4 uur
worden gehouden.

wanneer u even oplet
blijft elswout

zesde van de prijs van een vergelijkbare
busnt. Het zou daarom verstandig zijn de
belastingdruk van autobezit te verplaatsen

VVV-Zandvoort heeft de resultaten bekend TAm~ Vfr
gemaakt van de op 21 augustus j.l. gehou- 25- JARIG KJG
den laatste ballonnenrace van het zomer-e - TT^Tirvrr

naar autogebruik. Dit zou bijvoorbeeld kun- seizoen '71 Van de 297 door de VVV uit- HU UU l
nen gebeuren door de wegenbelasting te gereikte balonnen met adreskaartjes kwa
verlagen en de Jjenzineaccijns te verhogen. men acht kaartjes retour.
Dit zou gunstig zijn voor degenen die een

voor
FIETSEN

:•"••:..: •• • en
, BROMMERS

VER5TEEGE
tiRLTÊSTR.IG - TEL : 4439 - ZRNOVOÜRT

De ba,|on vgn Jo|anda en André L ks ujt „ . „ . . . uan , . ,. . . h„t„n
de Westerparkstraat in Zandvoort maakte Ter Belegenheid van het 25-jarig bestaan
de grootste luchtreis en kwam in het en- van KJC Zandvoort recipieert het bestuur
gelse Buxton terecht. Zij ontvangen een m het café het Wapen van Zandvoort aan
prijsje. De namen van de anderen luiden: het Gasthuispem, de plaats waar de speel-

"̂«haïSSn.̂ »?:*». & -onden van de vereniging worden gehou-
weg, (Elton Engeland). 4. Nico van Dalen, den. Het bestuur van KJC Zandvoort ver-

wacht op de receptie een groot aantal oud-
leden, leden en donateurs en rekent tevens
op belangstelling van de zijde van de be-

icil, l iciilld au aak, v.""<*<*->Ll n-i'^. l . I-.WMUC- , , , , . .

wijntje Vublagro, (Hiversum). 8. René Paap, sturen van andere plaatselijke organisaties
Stationsstraat, (Haarlem). en verenigingen.

Stationsstraat, Vlaardingen (Burton En ge
land). 5. Hans Mulder, Raadhuisplein,

£$£ °" belangstelling van de zijde van de be-

Wanneer u even niet had opgelet was Artis
verdwenen. Maar u was wel alert en Artis
is op dit moment uit de gevarenzone. Uit
het rood zoals dit tegenwoordig wordt ge-
noemd. Nu wordt de modelboerderij op het
nabijgelegen Elswout met likwidatie be-
dreigd. En evenals Artis moet de model-
boerderij — de laatste In Nederland —
blijven.

In het kader van de bezuinigingsmaatrege-
len van de nieuwe regering — het vorige
kabinet lette even niet op en viel met de
neus in de inflatie — wil Staatsbosbeheer
enkele weilanden bij Elswout waarop m eik-
vee graast afstoten en de melkkoeien ver-
vangen door mestvee. Voor de 'beweiding'
van het melkvee heeft Staatsbosbeheer de-
ze aan Elswout grenzende weidepercelen
gepacht. Aangezien er op het melkvee een
verlies van ƒ 20.000 per jaar geleden wordt
heeft Staatsbosbeheer de pacht per 1 ja-
nuari 1972 opgezegd. Mestvee heeft genoeg
aan de weidegronden in Elswout zelf, meent
de direktie.

De modelboerderij levert al tientallen jaren
melk die in het bijzonder ook door zieken
wordt gebruikt. Artsen bevelen het gebruik
van deze mek aan. Verder is Elswout een
uniek natuurgebied, dat om bescherming
vraagt. Krijgt Staatsbosbeheer zijn zin, dan
zal de fraaie aanblik van de gepachte, niet
door plantengiften aangetaste weiden met
nog ongerepte slootvegetatie verdwijnen,
doordat deze weiden voor andere doelein-
den zullen worden benut, zoals bijvoorbeeld
bollenkweek. Bovendien zullen de zieken
de uitzonderlijke goede melk van de Els-
woutkoeien moeten missen.
Er worden thans aktie's in Haarlem en om-
geving — w.o. Zandvoort — gevoerd om
Elswout van de dreigende ondergang te
redden. Di.t gebeurt o.m. door propaganda
te maken voor de afname van melk van de
modelboerderij via de Konsumentenkring
Elswout. In Zandvoort is het kontaktadres
van de kring de Wereldwinkel aan Kostver-
lorenstraat 34, tel. 2856. In de winkel lig-
gen ook de adhesielijsten gereed waarop u
uw handtekening kunt plaatsen voor het be-
houd van de modelboerderij. Wanneer u even
oplet, blijft Elswout.
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(Ingezonden mededeling) als we zo doorgaan
geringe overlevingskansen

1T HOG DUIN voor ons nageslacht
wekelijks wisselende

SPECIALITEITEN
Bijvoorbeeld*

Fl LET DE PORC ' GR ANADA" (voor 2 pers l
varkenshaasje gestoofd in een heerlijke
saus, waarin onder meer paprika, bacon,
zilveruitjes, champignons en een vleugje
knoflook Gereserveerd met een limbale

rijst en doperwtjes.

UT nu KUIFT ir c 75

PORT-SHERRY-VERMOUTH 1.00

Ideale akkommodatie voor uw recepties,
diners, vergaderingen enz.

GEEN ZAAUHUURI

HET HOGE DUIN
WIJK AAN ZEE

Rijkert Aertszweg 50
tel. 02517-322

•.v<n:.htt:DlrK:vïüi'dén-Bl«ëK-cohcerri'--

Gemeente Gasbedrijf Zandvoort
VOORLICHTING

Teneinde teleurstelling ten aanzien van het
gebruik van gasapparaten en met betrek-
kmg tot de kosten van het verbruik van gas
te voorkomen, vestigen wij uw aandacht
erop, dat bij het gasbedrijf kosteloos voor-
lichting kan worden verkregen.
Met klem wijzen wij u erop, dat alle gas-
apparaten moeten zijn voorzien van een
Giveg-keur en dat werkzaamheden aan gas-
leidingen slechts mogen geschieden door
gastechnische installateurs, die in het bezit
zijn van een zogenaamde erkenning.

DE DIREKTIE

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:
de eengezinswoning:
1. REINWARDTSTRAAT 9

Huurprijs ƒ 129.15 per maand;
de flatwoning:
2. VAN LENNEPWEG 59-8

Huurprijs ƒ 138.15 per maand.

De toewijzing van deze woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij Burgemeester en Wethouders. Het inko-
men van het gezinshoofd is medebepalend
i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór dinsdag 19 oktober a.s.
19 uur aan het kantoor van de vereniging,
Noorderstraat 1, onder vermelding van
rangnummer.

Neem uw brood, koek,
beschuiten biscuits
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
BIJ afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

/IJKZUSTER:
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober:

£r. E. Reitsma, v, Lennepweg 42, telef.
2382.

APOTHEEK:
15—21 oktober:

ZANDVOORTSE APOTHEEK. Raadhuis-
plein 10.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 17 oktober:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
19.00 uur: gemeenschappelijk dienst Geref.-

Herv. in de Geref. Kerk. Voorganger: ds.
J. de Waard.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. H. A. Joustra-Brok-
meier.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 17 oktober:

10.30 uur: prof. dr. C. W. Mônnich, e.l.
te Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK. Julianaweg
Zondag 17 oktober:

10 uur: ds. N. Korenhoff, legerpredikant.
19 uur: gemeenschappelijke dienst Geref.-
Herv. Voorg. ds. J. de Waard.

H. AQATHAKERK, Grote Krocht 45
Kernverkondiging voor het weekeind uit de
liturgie van de 29e zondag door het jaar:
ZOU GOD GEEN RECHT VERSCHAFFEN?
Zaterdag 16 oktober:

19.30 uur: misviering.
Zondag 17 oktober:

9.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met zang van da-
mes- en herenkoor.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, Linnaeustraat
Zondag 17 oktober:

8.30 en 11.00 uur: misvieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

We weten niet hoe, we weten niet waar,
en we weten niet wanneer. Maar het staat
vast dat wanneer de bevolking van deze
wereld blijft groeien zoals ze dat de laat-
ste eeuw doet, en we allemaal blijven jagen
naar meer geld en goederen, dat we dan
binnen de honderd jaar met rampen wor-
den gekonfronteerd, aldus de publicist Mat-
thijs de Vreede.

Rampen die de mensheid binnen korte tijd
zullen decimeren, terwijl de overlevenden
temidden van vuilnis met uitgeputte land-
bouwgronden, vergiftigde lucht en vergif-
tigd water moeite zullen hebben het leven
te houden. Hun industriële produktie zal
nog steeds stijgen, en ze zullen steeds
meer geld ter beschikking hebben. Maar
hun gemiddelde levensduur zal tot onder de
vijfentwintig jaar zakken omdat hun omge-
ving ongezond is, het voedsel opraakt, en
er geen goede grond meer is, om in bewer-
king te nemen.
Dit is geen onheilsvoorspelling. Het is het
resultaat van zuiver wiskundige berekenin-
gen Ze zijn gemaakt door de komputer van
het Massachusetts Institute of Technology,
op basis van alle tot nu toe beschikbare
gegevens over de ontwikkeling van de
mensheid, zijn technisch kunnen, zijn zucht
naar welvaart, zijn landhonger en zijn ge-
brek aan verantwoordelijkheid ten aanzien
van de wereld waar hij op leeft. Die wereld
geeft hem niet alleen vaste grond onder
de voeten, maar al het voedsel en alle
grondstoffen die hij nodig heeft om in leven
te blijven. En die wereld raakt bankroet.
Uitgeput.

Het Massachusetts Institute of Technology
heeft de komputer deze berekeningen laten
maken in opdracht van de Club van Rome,
een aantal vooraanstaande Europeanen,
grote industriëlen, bankiers en wetenschaps-
mensen dat verder wil kijken dan in de hui-
dige politiek doorgaans gebeurt. Met een
gift van de Volkswagenfabrieken was het
mogelijk, het instituut in Massachusetts een
onderzoek te laten doen naar de toekomst
van de mensheid, de eerste resultaten
daarvan, die nu in een ontwerp-rapport zijn
vastgelegd, zijn zodanig dat enkele leden
van de Club van Rome met dit ontwerp in
de hand alle politieke wereldcentra afrei-
zen, om iedereen op de ernst van de situa-
tie te wijzen.

De wereld raakt bankroet. De bevolking
verdubbelt zich in steeds sneller tempo.
Zo snel, dat ieder kind dat in 1970 werd
geboren als het zestig is het plaatsje dat
hij nu nog op deze aardbol heeft, met vier
anderen zal moeten delen. Maar hij zal
misschien blij moeten zijn, als hij die zes-
tig haalt. Want als we alle mensen op de
wereld zodanig te eten willen geven, dat
ze net het leven houden, hebben we vier
are landbouwgrond per persoon nodig.
En de hoeveelheid geschikte landbouwgrond
is erg beperkt. Als de voedselproduktie per
are niet omhoog gaat, zal er tegen het jaar
2000 te weinig grond zijn. En dan rekenen
we nog met het minimum van 4 are per
persoon. Om zich te kunnen voeden op de
wijze, waarop bijvoorbeeld de inwoners
van Amerika dat doen, heeft de mens de
dubbele hoeveelheid grond nodig.
Verhoging van de produktie lijkt een oplos-
sing, maar is dat nauwelijks. Zouden we
erin slagen de opbrengst per hektare land-
bouwgrond te verdubbelen, dan zou ons dat
een uitstel van maar dertig jaar geven. En
die verdubbeling zou haast onbetaalbaar
zijn. Tussen 1951 en 1966 slaagde de
mens er bijvoorbeeld in de landbouwproduk-
tie met één derde te verhogen. Dat kostte
onder andere een toename van de hoeveel-
heid gebruikte landbouwbestrijdingsmidde-
len met driehonderd procent. Diezelfde land-
bouwbestrijdingsmiddelen dragen er in
grote mate toe bij, dat de visvangsten snel
afnemen, dat de volgels en de landdieren
uitsterven, en dat we langzamerhand ons
zelf vergiftigen. Vergroting van de land-
bouwproduktie is zonder bestrijdingsmidde-
len nauwelijks mogelijk, en die bestrijdings-
middelen vormen op hun beurt een aanslag
op ons leven.

Maar niet alleen de bestrijdingsmiddelen

ALLE SCHADE
VEROORZAAKKT
DOOR 18 PCT.
VAN RIJDERS

In Nederand zorgt 18 procent van het to-
tale aantal automobilisten voor de schade;
de ander 82 procent zijn de 'no-claim
rijders'.
Deze berekening is gisteren bekend ge-
maakt door de Contact-commissie Motor-
rijtuigenverzekering. De heer Quint van die
commissie, die de verhoging van de premies
bekend maakte, voegde aan de cijfers toe
dat de verzekeraars nu overwegen eind vol-
gend jaar een premie-systeem in te voeren
waarbij meer met die cijfers rekening wordt
gehouden dan tot nog toe.
„De meerderheid van de automobilisten
rijdt nu met no-claim-kortingen tot zowat 40
procent van de premie".

zullen ons verstikken. De vervuiling die het
gevolg is van de toenemende industrialisa-
tie draagt daar in grote mate toe bij. Het
lijkt allemaal op een haast onontkoombaar
noodlot. We hebben meer voedsel nodig,
en kunnen dat alleen ten koste van hoge
uitgaven realiseren. Maar als we dan dat
voedsel hebben, willen we weer andere
dingen die in fabrieken gemaakt moeten
worden. Daarbij ontstaat — net zoals al
bij de voedselproduktie geschiedt, vervui-
ling. En door die vervuiling daalt de land-
bouwproduktie omdat de planten en dieren
vergiftigd worden, voordat de mens last
heeft van het vuil.
We zouden dus eigenlijk de landbouw zo
hoog mogeijk moeten opvoeren, tegelij-
kertijd met een zo hoog mogelijke indu-
striële produktie, en tegelijkertijd met een
effektieve bestrijding van de vervuiling.
Maar dat kunnen we niet allemaal tegelijk
betalen. En al zouden we dat wél kunnen,
dan zou het nog geen oplossing zijn, omdat
de natuurlijke grondstoffeen die de indu-
strie nodig heeft, in snel tempo opraken.
Als we met het verbruik van ertsen zo
doorgaan als de laatste tientallen jaren het
geval is, hebben we voor nog maar 12 jaar
lood en platina. Over zeventien jaar is dan
het zilver en het tin op. En de hierboven
al genoemde baby die in 1970 is geboren
zal over twintig jaar erg veel voor zijn
trouwring moeten betalen omdat de wereld-
voorraad goud over veertien jaar op is. Er
zijn na verloop van deze termijnen nog wel
ertsen, maar die zijn van slechte kwaliteit
of moeilijk winbaar, (zodat de kosten om-
hoog zullen vliegen.
De wereld is bankroet. En er zijn als we

zo doorgaan geen oplossingen meer. We
hebben onszelf, toen we zagen dat de
steenkool en de aardolie op raakten, bij-
voorbeeld goedkope energie uit de kern-
centrales beloofd, maar we weten nu al,
dat die energie niet goedkoop zijn zal. De
grondstoffenkosten zullen hoog zijn, en als
dat nog meevalt zitten we altijd nog met
de bittere noodzaak kapitalen te besteden
aan de bestrijding van de vervuiling.
Vervuiling door niet alleen radioaktiviteit,
maar ook door hitte, De door de mensen
opgewekte hitte gaat zo langzamerhand al
boven grote steden het weer beïnvloeden.
Het gevaar dreigt, dat wanneer we door-
gaan met het ongeremd produceren van
méér energie, het klimaat op de wereld
zich ingrijpend wijzigt.
Uitdrukkelijk zegt het rapport van de Club
van Rome echter, dat het geen onheilsvoor-
spellingen doet. Het geeft uitsluitend aan,
wat er gebeurt wanneer we blijven streven
naar groei op alle gebieden waarop de
mensheid groeien kan. En het geeft aan
wat de enige oplossing is: Een op even-
wicht gericht beleid, dat over de hele we-
reld gelijk is, en streeft naar een afrem-
ming van de bevolkingsgroei, en een beter
gebruik van de grondstoffen die ons nog
resten.
Een beleid, waardoor we niet meer dan
twee kinderen zullen mogen krijgen, de
aandacht van de wetenschap sterk gericht
is op onze gezondheid en ons geestelijk
welzijn, waarin we alles wat nog bruikbaar
is uit ons vuilnis terug zullen moeten win-
nen, en we gebouwen en machines zullen
moeten gaan bouwen, die het vele malen
langer uithouden dan nu het geval is.

Sporting-Badminton-teams spelen
eerste thuiswedstrijd
De twee Badminton-teams van de BC Spor-
ting Zandvoort, die aan de distrikts-kompe-
titie deelnemen, spelen a.s. zondag om 18
uur hun eerste thuiswedstrijd in Sporthal-
Pelikaan. Het eerste team ontmoet Sportsch.
v. Zijderveld (Amstelveen), terwijl het
tweede team tegen Bussum 2 binnen de
lijnen komt. ledere wedstrijd bestaat uit 8
partijen.
De eerste uitwedstrijden werden Inmiddels
in winst omgezet. Sporting l won met 7—1
van Sotermeer en Sporting 2 klopte Hoofd-
dorp met 6—2.

ftOft&el...

mars energie stars
moeiteloos langs landlust
Voor de eerste keer in het nieuwe kompe-
titieseizoen kwam het zandvoortse basket-
bailteam 'Mars Energie Stars' boven de 100
punten. Dit gebeurde zaterdagavond in de
thuiswedstrijd tegen Landlust, die door een
groot aantal enthousiaste supporters werd
bijgewoond.

In de eerste minuten van de ontmoeting zag
het er naar uit dat de bezoekers de Mars-
mannen behoorlijk partij zouden gaan ge-
ven. Maar nadat zij een 6—^-0 achterstand
hadden omgezet in een kleine voorsprong
was het met hun overwicht gedaan. De
spelers van coach Boogaard begonnen op
volle toeren te draaien en Landlust werd in
korte tijd geheel overspeeld.
Opnieuw uitstekend op dreef was Michael
Childress (door insiders nu reeds de beste
„Europese" Amerikaan genoemd) met 32
punten en maar liefst 30 rebounds. (19
verdedigings- en 11 aanvalsrebounds).
Ook Roei Tuinstra bracht keer op keer ver-
warring in de Amsterdamse defensie. Hij
scoorde eveneens 32'punten.
De met veel tam-tam aangekondigde Ame-
rikaanse aanwinst van Landlust, Simon
(een virtuoos dribbelaar) werd door Willy
Carson volledig aan banden gelegd, terwijl
Carson zelf 13 punten maakte tegen Simon.
Via de ruststand 58—24 werd de einduit-
slag 110—55.
Wrang nasmaakje voor de in fel oranje ge-
stoken Mars Stars: Dik Visser liep wederom
een knieblessure op, die hem waarschijnlijk
een aantal wedstrijden aan de kant zal hou-
den. Ook Karel Pastor en Rob Boogaard
ondervinden nog steeds last van hun bles-
sures.
Topscorers: Michael Childres 32 punten

Roei Tuinstra 32
Kees Kassteen 13 „
Willy Carson 13
Roy Leysner 11 ,,

Vanavond wacht de zware uitwedstrijd tegen
Punch. Nu drie spelers niet mee kunnen
doen heeft men geen al te hoge verwach-
tingen van de uitslag. Maar wellicht valt
het allemaal wel mee.
Moeilijker wordt het morgenavond als
landskampioen en bekerhouder Levi's-
Flamingo's op bezoek komt. Weliswaar zal
Schreuer hoogstwaarschijnlijk niet meespe-
len (deze week komt de uitspraak van de

strafkommissie van de N.B.B, inzake het
incident bij de wedstrijd Levi's-Cardinals,
waarin Schreuer uit het veld werd gezon-
den wegens het K.O. slaan van een tegen-
stander), maar ook hier is het resterende
spelersmateriaal van zo'n kwaliteit, (Noore,
Ombre, Akerboom) dat deze wedstrijd al
bij voorbaat wordt aangeduid als de wed-
strijd van het seizoen.

INWOONSTER
EKSPOSEERT
AKWARELLEN
De sedert 1967 in Zandvoort woonachtige
Mary van Veen-Koeman eksposeert vanaf
zaterdag 23 oktober t.e.m. 21 november
in sociëteit Duysterghast, akwarellen. De
tentoonstelling zal zaterdagavond om half
tien worden ingeleid door Jaap Bouhuys,
van wie de eksposante enige tijd leerlinge
was. De tentoonstelling is ieder weekeind
van 2—4 ook voor niet-leden van de socié-
teit geopend. Het adres is: Boulevard Paulus
Loot 17—19.

KUNST TE KOOP
IN HAARLEMSE HALLEN
In de Vleeshal en de Vishal zullen van 29
oktober tot en met 14 november grafiek,
gouaches en tekeningen van haarlemse en
zandvoortse kunstenaars worden geêkspo-
seerd. Hiertoe wordt een keuze gemaakt
uit werk van degenen die hebben ingezon-
den ten behoeve van de jaarlijkse gemeente-
lijke aankopen, dit jaar beperkt tot Haar-
lem en Zandvoort.
Het doel van deze aankopen, waarmee
ƒ 23.000 is gemoeid, is het stimuleren van
het kreatieve en artistieke klimaat. Ook het
publiek kan op de ekspositie in de Hallen
kunstwerken kopen.
Voor de gemeentelijke aankopen bestaat
de jury uit: D. Schwagermann, voorzitter;
Kees Brons, konservator van het prenten-
kabinet van het Gemeentemuseum Den
Haag; Alb. R. M. Gude, gemeenteraadslid
Haarlem; Gerdi Nijman en de kunstenaars
Corrie Wortel en Henk Klijn (Haarlem),
Lei Molin (Overveen), Jan Sierhuis en
Eduard Flor (Amsterdam). Als sekretaris
van de jury zal optreden de heer A. C. J.
van As, waarnemend hoofd van' het bureau
kulturele zaken der gemeente Haarlem.

Hieronder een interessante partij uit de
landenwedstrijd West-Duitsland tegen Roe-
menië. De zwartspeler rocheert niet om
zijn tegenstander geen gelegenheid te geven
tot een rochade-aanval, en tracht de stelling
gesloten te houden. Met een fraai pionoffer
breekt Wit echter de positie open en dan
blijkt de zwarte koning in het centrum zeer
slecht te staan.

Clocaltea • Darga
Bamberg 1971

I. e2-e4, c7-c5, 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4,
c5xd4. 4. Pf3xd4. e7-e6, 5. Pb1-c3, Dd8-
c7, 6. Lc1-e3, a7-a6, 7. f2-f4, b7-b5, 8. Pd4-
b3, d7-d6. 9. Lf1-d3, Pg8-f6, 10. 0-0, Lf8-e7,
II. Dd1-f3, Lc8-b7, 12. Ta1-e1. Pc6-b4
(Een van die razend moeilijke stellingen van
de Siciliaanl Zwart laat zijn koning in het
midden om geen rochade-aanval op zijn
dak te krijgen. Deze strategie blijkt echter
ook zijn schaduwzijde te hebben. Mogelijk
kan Zwart zich de korte rochade toch wel
permitteren: 12. ...0-0, 13, Dh3. TadSI, 14.
g4, Pb4, 15. g5, Pd7. 16. f5, Pd3:, 17.
cd3:, b4. 18. Pe2. ef5:, 19. ef5:, Dc2, 20.
Lf4, Pe5. Aldus een analyse van Nikitin)
13. Df3-h3, Pf6-d7, 14. a2-a3, Pb4xd3, 15.
c2xd3. Pd7-c5, 16. PbSxcS, d6xc5, 17. f4-
f5, e6-e5? (Zwart stelt zich te veel voor
van het gesloten houden van de stelling en
de achtergebleven witte pion op d3. Maar
drie zetten later forceert Wit toch het
openen van de stelling en wordt de zwarte
koning aldus in moeilijkheden gebracht.
Goed was 17. ...ef5:, 18. Tf5:, 0-0. Zwart
heeft dan waarschijnlijk niet veel te vrezen)
18. Dh3-g3, Le7-f6. 19. Te1-c1, Ta8-d8 (Als
Zwart lang had gerocheerd, had Wit met de
door grootmeester Schmid aangegeven va-
riant 20. Pb5:l, ab5:, 21. Tc5:, Lc6, 22.
Tfc1, Td6, 23. d4 de zwarte positie opge-
blazen).

Spaarpotje maken?
Akkoord, maar dan
met rente, bij de ABN
De ABN biedt u keuze uit /"-
vele aantrekkelijke spaarvormen
met rentevergoeding van 41/2 tot 71/2%

U bent welkom bij de
Algemene Bank Nederland

voor een spaarrekening.r **

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 5341

20. d3-d4ll, c5xd4, 21. Pc3-d51. Dc7-d6,
22a Pd5xf6±. g7xf6, 23. Le3-d2! (Zwart
is machteloos tegen het geweld van de witte
loper — Wit beheerst het hele bord. Aller-
eerst dreigt Lb4, gevolgd door Dg7) 23.
...Dd6-f8, 24. Tc1-c7l, Th8-g8, 25. Dg3-d3,
Td8-d7, 26. Tfl-cl, Df8-g7, 27. g2-g3, Dg7-
g4, 28. Tc7Xb7l (Krachtig^ gespeeld. De
witte loper is veel sterker dan de zwarte
toren) 28. ...Td7xb7, 29. Dd3-c2l, Tb7-d7,
30.'Dc2-c8+, Td7-d8, 31. Dc8-c6±. Td8-d7,
32. Dd8xf6. Td7-d8, 33. Df6xe5+ en Zwart
gaf zich gewonnen.
Een fraaie eksekutiel

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak, Wil-
helminastraat 28, Haarlem.

IjNWONER ORGANISEERT
MUSIC-SHOW
IN KONSERTGEBOUW
Eigenaar-ekspoitant van de midgetgolf in
het Vijverpark Pijpelink is tijdens "de win-
termaanden aktief als organisator van mu-
ziekfestifals. Dinsdag a.s. organiseert hij in
het amsterdamse konsertgebouw een mu-
sic-show rond een van de nieuwste ontwik-
kelingen op het gebied van elektronische
muziek het Magie Organ, 'vinding van de
berkelse technikus Jaap Keizerwaard. Dit
'elektronisch orgel zal worden bespeeld door
Martin Tower en -Jaap van' Weelden. Verder
werken aan de music-show mee The Rivals
o.l.v. Rob van Dijk met combo en geeft Jan
van Weelden een solo. op het konsertge-
bouworgel. De music-show begint om 20.15
uur. Kaarten voor deze avond zijn vanaf
heren verkrijgbaar van 10—15 uur aan de
kassa van het konsertgebouw en telefonisch
onder nummer 020—718345.
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Protestants - Christelijke - Coöperatieve
, Begrafenisvereniging U.A.

' Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers.

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap / 1,— per jaar per gezin.

Kapsalon Haagen
Wegens vakantie
GESLOTEN

vanaf 19 t/m 25 oktober 1971

SWALUESTRAAT 15 -.- TELEFOON 2198

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder -DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
Zandvoort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

SPORTSCHOOL

WIM BUCHEL
"A. J. v.d. MoóiénstraaV47 • Tel. 5829-'Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met of zonder volleybal
BADMINTON • JUDO - JIU JITSU
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jongens
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS - JEUGDCLUBS •
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend

Moedercursus
Aanvang 27 oktober 1971 van 14.30—16 uur
KRUISGEBOUW - VAN LENNEPWEG 2

Gaarne z.s.m. opgeven voor deelname aan de
wijkzusters, die desgewenst ook nadere inlichtin-
gen veïstrekken.

HET GROENE KRUIS
HET WIT-GELE KRUIS
HET ORANJE-GROENE KRUIS

Kunt U
nergens terecht?

voor vergadering, bruiloft receptie, of partij??

Praat dan eens met mij
W. A. v. d. MOOLEN
Beheerder Gemeenschapshuls

Makelaar.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Voor showroom, winkel of kintoor

TAPIJTTEGEL - BOETIEK ASTRA
KORTE GIERSTRAAT 1 HAARLEM

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemlen van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zand voort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, lik. Schaepmanstr.

m«a!tl)d te

SLANK
MET

Tel. 4085

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

GEVRAAGD
Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard. ^___

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
/ 505,-; of 1 x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 • 42 1550.

DUREX

P MARKT

bedienden

CONDOOMS l magazijnbediende
SPEC. AANBIEDINB!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherllte

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Mevrouw G. POLM
gedipl. pedicure - manicure

Behandeling na afspraak
Brederodestr. 72, tel. 3324.

U WEET TOCH, dat er
meer poezen dan tehuizen
zijn? Help daarom mee om
het aantal zwervers niet uit
te breiden door ons binnen
12 uur na de geboorte van
een nestje op te bellen! Wij
laten het pijnloos inslapen
zonder kosten uwerzijds.
Telefoon 3225.
Dierenbescherming Zandv.

Schilders-
bedrijf

U.C. v.
Telefoon 2638.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

HOUDEN
Voor deskundig

Knippen ) diverse
Scheren t ...
Plukken ) "«dellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7. tel. 4999

Te koop DANOLEKTRO
sologitaar, Vz jaar oud, met
luxe koffer, / 550, tel. 5307.

voor hele dagen

Een meisje van 16 jaar
begint bij ons met 85.- netto
per week

Kom even langs of bel op
02507-5385 P. MARKT
Passage 25 • Zandvoort

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs I

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

Eén oochtend p. week
WERKSTER gevr.
Tel. 2163 na 19 uur.
Kostverlorenstraat 30.
Te kooop een splinternieuwe
éénpersoon binnenvering
matras ƒ 25.— en één
paar z.g.a.nw. waterski's
ƒ 100.—. C. v. d. Linden-
straat 32, tel. 2671.
TE HUUR gevr. v. echtp.
met 2 kinderen i.b.v.
medische indicatie en
woonvergunning, 4 kamer-
woning met c.v.
Br. o. nr. 7601 bur.
Zandv. Crt.
Gem. te huur ZIT-KAMER
m. keuken en sl.kamer tot
aan april '72, tel. 2271.
Te koop mooi notehout
Queen Ann wandmeubel
180x140x40.

Tel. 02507-5330.

Te koop aangeb.
BRUIDSJURK met sleep
mt. 38-40. B. Engelberts-
straat 8 • achterom
Sandrinastraat 8. A. Vis.

Te huur garage met verw.
omg. Dr. Gerkestraat.
Tel. 5081.
Te koop FIAT 600, 1965.
W. Drayerstr. 11. tel. 3250.

Te huur gevr. v. perm. gebr.
vrije woonruimte (bev. zo-
merhuis). Br. aan: Nicolaas-
school, Celsiusstr. 61 of te-
lefoon 5601, (12-13.30 uur
of na 15.45 uur).
Gevraagd te huur per 1 dec.
WOONRUIMTE met c.v.
voor tijdelijk door echtpaar
met dochter. Br. nr. 7501
bur. Zandv. Crt.

Te koop VW 1200 mod. '68
f 2.500.—. tel. 4380, i.g.st.

WINTERTIJD - LEESTIJD
Neemt een abonnement op
onze Sex-Leesmappen
a ƒ 1,75 per week, inh.
7 stuks of onze sex-boeken
a ƒ 0.50 per deel per week.
Schrijf postbus 60 Z'voort.
Porto wordt vergoed.

Weggevlogen 2 kanaries,
1 geel en een oranje. Inl.
gaarne Kostverlorenstr. 70.
Barens, tel. 2251.

Klein woonhuis-winkeltje of
andere ruimte te koop of
te huur gevraagd in of
centrum dorp, voor het
inrichten van een boutique.
Tel. v.a. maandag 5658.

„Het Oranje-Groene Kruis"
In verband met vakantie
van zuster F. C. Terpstra
wordt tot 25 oktober a.s.
waargenomen door zuster
T. J. M. DE ROODE-
VAN DER HORST,
Haltestraat 77 A.

'U denkt dat er geen MEU-
BELMAKERS meer zijn?
Inderdaad, ze zijn schaars.
WIJ zijn één van die weini-
ge bedrijven, gespeciaii-
seerd in de vervaardiging
van (moderne) meubels
naar Uw ontwerp of idee.
Geef Uw inrichting een per-
soonlijk tintje.
Wij adviseren U gaarne.
FA. SPANJAART

FIJNHOUTBEWERKING
Lange Hofstraat 1-5, Haar-
lem. Tel. 327985. Na 17.00
uur 310523.

VERMIST: grote gecastr.
lichte Siamese kater, Inl.
Ceisiusstraat 247, tel. 4172
of 2689.
Drogisterij - Parfumerie
Bouwman vraagt een
vlotte VERKOOPSTER
Oranjestraat 7.

PAQO-
HOOFPPljN POEPER

HELPEN
l

Renault 6 L 8506800,- .
Renault 6 TL 850 6985,- >
Renault6TL1100 7525,-

Renault 12 stationcar 9275,- RenauIt1BL10025,-
Super Automatic 15895,-

Zodra een Renault is verkocht begint onze
service. Want ook een ruime Renault met voor-
wielaandrijving heeft af en toe een servicebeurt
nodig. Door geschoolde Renaultmonteurs en met
moderne apparatuur. We werken met vaste repa-
ratietijden. Een extra zekerheid voor u. Welkom
Renaultrijders en... toekomstige Renaultrijders.

Elke Renault
heeft

TECTYL-ML RENAULT

voor service: goed onder dak bij rin
(Prijswijzigingen voorbehouden - Inclusief BTW at Importeur). Oranjestraat 2-12, Zandvoort. Tel. 2424-2323, b.g.g. 3360
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ChHairspray
met gratis
haarborstel

bus 20 oz

Haarkrullers
Inhoud; Bsmall,
10 medium, 4 large

v zak 20 stuks

/*TT/'»''̂ ?'?-•.*?"? r~*'*

RISSO

Zonnebloemhalvarine
kuipje 250 gram alleen bij AH

UNOXHongaarse Ragoütsoep
blik advies
0.46 liter prijs

136 BÜ 126
JU AH -sKf

albertheijn , , •

Kippe-ofvleesbouiüon
"•v. • "••• ' . •• -.•••. •• •• „ •• •• -.;, % '""••• v c '• \

«\ ;v pakje (voor 3 liter)

* C •'! albert heijn' „ - ' • ' ' r - -*"

Hele Sperziebonen-
S .tffcK. » .- ^> • . ' • - . . s*. . -•

*.l/l Slik:

Cavelli Vermouth
rood of wit

De smaak van bier wordt in belangrijke mate
bepaald door de hop. Albert Heijn introdu-
ceert nu Dubbel Gehopt Bier. Bier met
een karaktervolle, extra pittige smaak. Voor
iedere liefhebber van bier is. dit een smake-
lijke verrassing. U proeft weer bier zoals
het echt moet smaken ... ,en deze week ter
kennismaking extra voordelig.

speciaal gebrouwd en gelagerd
- fles
0.30 liter

Geldig t/m zaterdag

Malse Sla 90
kwaliteitsklasse I ^UÊB*9

minstens 180 gram per krop 1̂ ^̂  ̂ ^̂

Krieltjes GESCHRAPT 750 gram

Bloemkool kwaliteitsklasse l per stuk

FIJNEHM nu iv c _Handpeer "conference"
kwaliteitsklasse I
in mandje van 11/2 kilo per kilo

HUIT DE DIEPVRIES>
SPECIALE AANBIEDING , ...

Vissticks ^
van koolvis. Viking pak 10 stuks 285 gram

.'2£ ̂ 'A'.vA1 w>'.*"t'.'~*&^gram • -
*̂  ''«:.- S-A*. ~"\f *.

iitfèt'bêéh f; '""-SaiSMBT^
: r;50pgram^

H :niet eéti
~

...gevuld met specerijen!
ligt deze week een schip -in
de haven van Lageprijzenei-~
land Albert Heijn, met alles
voor lekkerder en leuker ko-
ken en eten. /̂ ^ -Kom en
profiteer vanüiBdeze aan-
biedingen.

GEVULDE'. VJCVUUUE ^B^^^

OnSpecuIaas|19
pak ± 250 gram <*•

MOLEM-

pak ± 500 grarn

Uit onze afd. gebak t/m zaterdag

(lange roomsoes)

4 stuks NU

Uit onze afdeling delicatessen

Slagersleverworst
100 gram

SAKSISCHEHM w *r* l xw l w V* n C .

Leverworst
per stuk

150 g ram

Boterhamworst

SfeWÏ

i.Lagepnjzeneiland Albert Heijn: '
in eeji dure wereld een oord •~ -
van Altijd Lage Prijzen, waarvan

' u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.
v

'< Prijzen gelden van .donderdag 14 t/m woensdag 20 oktober

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.

Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zand voort - Telefoon 4073 INSTALLATIE BUHEAU

Centrale verwarming
Ampèrestraat 2/hoek Camerllngh Onnesstraat
Zand voort - Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 1

Gerichte autorijlessen -,-
~ - Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM
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mensen
en
zaken
blij met da vrijheid

Zulke dingen gebeuren. Je bent van plan
een 'gevoelig stukje 'te schrijven over een
recent onderwerp. Nee, niet direkt Zijne
goddelijke majesteit Hirohito, dat is nou
ook weer niet nodig, maar bijvoorbeeld over
de miljeu- en de lucht- en de waterveront-
reiniging.
De woorden blijven aarzelen en hangen aan
de toetsen van de schrijfmachine en ze ko-
men er niet uit. Wat is dat toch?
Soms denk je wel eens dat de mensen, die
ten nauwste betrokken zijn bij het wereld-
lijk gebeuren en er toe in staat zijn zinnige
dingen over te schrijven, zelf het slachtoffer
zijn van die feitelijkheden. Dan ben je na-
tuurlijk slecht gestuurd als je van plan bent
de mensen op een dragelijke manier voor
te lichten. Want dan kan je 't eenvoudig
niet.
Kijk, een simpel voorbeeld: Als een voet-
balverslaggever of een t.v.-kommentator
zich ontpopt als een Ajax-supporter — en
daar in zijn kommentaar rondweg blijk van
geeft — kom je natuurlijk nooit te weten
hóe de tegenpartij gespeeld heeft. Ajax
heeft dan alleen maar gewonnen door een
enorme supprematie of verloren door een
akelig slechte scheidsrechter. De tegenpar-
tij doet niet ter zake.
Wat wil ik hier mee zeggen? Dat is moei-
lijk te omschrijven.
Ik voel me een slachtoffer van de boven-
genoemde verontreiniging. En als je dat
gekonstateerd hebt, kan je alleen maar je
eigen leed, je eigen verdriet en je eigen
verzet aantekenen. Aanverwante geesten
kunnen dan eventueel ja-knikken.
Naar mate de verontreiniging voortschrijdt
(en dat is klaarblijkelijk) komt het praten
en het schrijven er over hoe langer hoe
stompzinniger voor. Als er ergens een uit-
slaande brand is, zijn de betrokkenen er
niet mee gebaat hoe de uitkomst is van de
diskussie tussen de blussers over de ma-
nier waarop geblust moet worden. Dat lijkt
mij een duidelijke zaak.
Nog wat anders'. Als je de kontroverse tus-
sen déze en de vorige generatie wilt defi-
niëren, kan je niet alleen oude mannetjes
met dr. of prof. of mr. voor hun naam la-
ten opdraven. Dan moet je ook eens ten-
minste één knul aan het woord laten, die
meent dat je met een 'stikkie' en z'n af-
grijzen voor het establishment de wereld
kan hervormen.
Ik bedoel maar, dat alles in de wereld een
samenhang heeft.
Een jongen, die aan drugs verslaafd wordt,
heeft ofwel beroerde ouders gehad óf hij
heeft zo'n rotte en slappe mentaliteit, dat
zelfs zijn ouders uit de twintiger jaren
daar niet tegen op konden en er nauwe-
lijks rekening mee hebben kunnen houden.
Ja, waar moet je over schrijven in een tijd
van groeiende spanningen en protesten te-
gen de heersende macht?
Wat is macht? Macht is een heel mooi
ding als je die kunt aanwenden tot het ver-
beteren van het lot van de mensen, waar-
voor je staat. Beoog je met macht alleen
maar je eigen verheerlijking, dan groeit die
macht uit tot diktatuur, onderdrukking en
veronachtzaming van de menselijke persoon-
lijkheid. Met niet al te beste uitkomsten.
Moeten we nog noemen Nero, Napoleon,
Hitler, Hirohito?
Deze lieden hebben alleen maar tranen ach-
ter gelaten. De meesten van hen zijn dood.
Degenen die nog leven, verdienen onze ach-
ting niet. Laten we eerlijk zijn. Hebben we
eerbied voor de dood? Ik dacht van wel.
Daar gaat het ook niet om.
De nóg levende Nero's, Napoleons, Hitlers
en Hirohito's vormen een bedreiging van
óns leven. Waarom eigenlijk? Omdat zij het
alleen maar belangrijk achtten dat zij leef-
den. En in bepaalde gevallen kan een enor-
me levensdrift sadistische trekken vertonen
ten opzichte van een massa, die 'gewoon'
wil leven.
Dat was 't dan. Ik zei al in het begin, dat
mijn woorden aarzelden, misschien wel vol-
komen ontoereikend waren om begrepen te
worden. Mogen we dan asjeblieft nog blij
zijn met ons leven en onze vrijheid?

MOMUS

BODAMèR WORDT
BEJAARDENHUIS
Ook de direktie van hotel-pension Bodamèr
aan de Hogeweg heeft besloten de bakens
te verzetten en van het bedrijf een partiku-
lier bejaardenpension te maken. Na de ver-
bouwing, waarvoor deze dagen de rijksgoed-
keuring werd verstrekt, hoopt men het ho-
tel begin volgend jaar als bejaardenoord in
gebruik te kunnen nemen.

JUBILEUMDRIVE
BRIDGECLUB
In het kader van de viering van het 25-jarig
bestaan organiseert de Zandvoortse Bridge-
club zaterdagavond in hotel Keur aan de
Zeestraat een grote jubileumdrive.

i 'l * *

STICKERAKTIE ZWEMBAD
WERD GROOT SUKSES
Door de spontane medewerking van leer-
krachten en leerlingen van de zandvoortse
scholen is de stickeraktie t.b.v. de bouw
van een zwembad in de gemeente een groot
sukses geworden. Het resultaat dat in één
week werd bereikt — aanvankelijk was
voor deze aktie drie maanden uitgetrokken
— is voor de Stichting Zwembad Zand-
voort een stimulans op de ingeslagen weg
voort te gaan. Het stichtingsbestuur hoopt
dat alle'ingezetenen van Zandvoort, vereni-
gingen en organisaties hun steun zullen ver-
lenen aan het gestelde doel: de bouw van
een zwembad in Zandvoort.

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve
zorgzame broer, zwager en opa

MARTINUS BOSHUIS
weduwnaar van Ernestina Franziska Raste

in de ouderdom van 78 jaar.
Uit aller naam:
H. STEENKAMP

Zandvoort, 14 oktober 1971
Rusthuis 'Hulsmanhof', Nieuwstraat 10

Correspondentie-adres: Smedestraat 13, Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het rusthuis. Bezoek aldaar: vrijdag van
3—4 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 16 oktober a.s. om
11 uur, op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, voorafgegaan
door een korte rouwdienst in het rusthuis, aanvangend 10.20 uur.

vervolging weigeraars volkstelling
heeft grote verontwaardiging gewekt
Naar aanleiding van de beslissing van de
minister van justitie tot gerechtelijk optre-
den tegen de zgn. 'weigeraars' van de 14e
Algemene Volkstelling anneks Wonlngtel-
ling, hebben de Bond voor Vrijheidsrech-
ten, het Komité Waakzaamheid en Sjaloom
de navolgende verklaring uitgegeven:

Het besluit van de minister van justitie de
weigeraars te vervolgen heeft bij velen gro-
te verontwaardiging gewekt. Niet alleen bij
de weigeraars en de organisaties en. aktie-
groepen welke zich reeds tot tegenstander
van deze volkstelling verklaarden, doch ook
bij velen die nog niet tot de uitgesproken
tegenstanders gerekend konden worden,
heeft het voornemen van de minister grote
ongerustheid en verontwaardiging teweeg-
gebracht.
De opstellers van deze verklaring herhalen
hierbij nogmaals hun standpunt inzake de
aan deze volkstelling anneks woningtelling
gekoppelde strafbaarstellingen, door als hun
mening te geven dat deze strafbaarstellin-
gen ten ene male als hoogst ondemokra-
tisch pressiemiddel tot het verkrijgen van
persoonlijke informatie moet worden verwor-
pen. Zij stellen, dat wanneer de regering
op haar verzoek tot het afstaan van per-
soonlijke informatie met wantrouwen deze
informatie wordt geweigerd, 'zij de hand in'
eigen boezem dient te steken, wanneer zij
niet in staat blijkt te zijn dit wantrouwen'
bij de burgers weg te nemen.
De methode om met boetes en zelfs gevan-
genisstraffen te dreigen en de methode om
het steeds weer in de gelegenheid stellen
van de weigeraars tot invulling, met als op-
zet een steeds sterkere intimidatie van een
uiteraard steeds kleiner wordende groep
principiële weigeraars, worden door de op-
stellers gezien als terreurmethoden welke
een direkte aantasting vormen van de per-
soonlijke vrijheid van alle ondervraagden.
De onbegrijpelijk formalistische beslissing
van de minister toont aan dat de minister
volkomen dicht staat voor het feit dat prin-
cipiële overwegingen van politieke en/of le-
vensbeschouwelijke aard tot het weigeren
der telling hebben geleid. De minister ziet
het geheel blijkbaar als een prestigeslag,
welke hij met de botte bijl van de straf-
dreiging denkt te kunnen winnen.
Wanneer men daarbij bedenkt dat van di-
verse deskundige zijden is aangedrongen
op herziening van de methoden waarmee in
Nederland volkstellingen worden gehouden,
is de beslissing van de minister er zeker
één die iedere grond van redelijkheid mist.
Het spreekt vanzelf dat de opstellers van
de verklaring de weigeraars van de telling
tot het bittere einde zullen blijven steunen
en hen helpen zo veel als dat in hun voor-
nemen ligt.
In de eerste plaats roepen zij hierbij alle
weigeraars op zich er wel van te laten
doordringen dat het in dit stadium alsnog

BURGERLIJKE STAND
B—14 oktober' 1971

Ondertrouwd: Johannes Pankras en Aartje
Splinter. Albertus van der Neut en Johan-
na Catharina Draijer; Virgilio Croes en
Pearl Swaine; Hendrik van Slooten en Cor-
nelia Adriana van Waardenberg; Paulus Ja-
cobus Antonius Emans en Angelina Johan-
na Maria Piek; Jacob Draijer en Theodora
Johanna de Jong.
Gehuwd: Mehmet Salim Irik en Cornelia
Knuijt; Frederik Wilhelm Koehler en Pienel-
la Neeltje Koper.
Geboren buiten de gemeente: Esther Maria,
d.v. L. G. J. M. Lemmens en J. M. J.
Voorbij; Sandra Marina, d.v. P. Willemsen
en M. M. Clowting; Erwin, z.v. L. Paap
en E. Paap.
Overleden buiten de gemeente: Cornelis
Wempe, oud 70 jaar, gehuwd geweest met
G. C. Bodewes; Klaartje Koper ,oud 77
jaar, gehuwd geweest met C. Koper.

invullen van de telling betekent het opzij
gaan voor de regering die zich van ondemo-
kratische pressiemethoden bedient, welke,
zeker wanneer er bij de weigeraars angst
bestaat voor betrekkingen e.d., het karakter
van pure chantage hebben. Zij roepen de
weigeraars op, voor deze pressie niet te
zwichten.
Vervolgens delen zij mede, dat het centraje
adres voor alle informatie inzake de telling
speciaal inzake de juridische konsekwenties
van de weigering, juridische adviezen, en
binnenkort ook materiaal voor het indienen
van bezwaarschriften, rekesten, het in ho-
ger beroep gaan, etc., etc. is:
SJALOOM te Odijk (Utrecht), tel. 03405-
2358.
Tenslotte zullen de opstellers van de ver-
klaring doorgaan met het mobiliseren van
zo veel mogelijk tegenkrachten (met name
door diverse juristen te lande worden ver-
dere stappen overwogen om tegen deze be-
slissing ten scherpste te protesteren) om
het voornemen van deze regering tot het
houden van wat meer en meer het karak-
ter lijkt te gaan krijgen van politieke mas-
sa-processen, te verijdelen.

ONVERENIGBAARHEID
VAN FUNKTIES
REDEN VAN ONTSLAG
DR. ESSER
Tijdens de woensdagmiddag in de haarlem-
se gemeenteraad gehouden interpellatie over
het ontslag van dr. P. H. Esser als hoofd
van de gemeentelijke GGD heeft wethou-
der P. van der Ham (D'66) verklaard dat
de enige reden voor dit ontslag het feit is
geweest, dat de GGD-arts tegelijkertijd is
opgetreden als geneesheer-direkteur van de
partikuliere Joshua Biererstichting in Zand-
voort. De wethouder verweet dr. Esser dat
hij aan de Biererstichting een sterk GGD-
karakter had gegeven door bij zijn korres-
pondentie hierover het briefpapier van de
GGD te gebruiken en op deze manier ten
onrechte de indruk te wekken, dat het haar-
lemse gemeentebestuur op de hoogte was
van de plannen. De wethouder sprak het
vermoeden uit dat het in het Strandhotel
ondergebrachte revalidatiecentrum voor oud-
psychiatrische patiënten in een voordelige
positie is gekomen, terwijl aan de andere
kant de plannen voor de uitbreiding van de
gemeentelijke Clarastichting voor psychia-
trische patiënten aan de Kostverlorenstraat
in Zandvoort mede door de fouten van dr.
Esser ernstig zijn vertraagd.
Wethouder Van der Ham ontkende dat het
ontslag van de thans 66-jarigg GGD-arts
het gevolg was van een verschil van inzicht
over de medisch-maatschappelijke hulpver-
lening van het drugbeleid, hoewel dr. Esser
hierover duidelijk een andere mening heeft.
De GGD-arts was buiten de voorbereiding
van het pre-advies van b en w gehouden
omdat zijn mening te weinig genuanceerd
was om daarop het gemeentelijk drugbe-
leid te kunnen baseren, aldus de wethouder.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Uitslagen zaterdag 9 oktober:
Meisjes junioren:
Zandvoort A 1—Rood wit A t t—3
BDHC B 2-Zandvoort B 1 1—6
Rood Wit C 2—Zandvoort C 1 O—4

Programma zaterdag 16 oktober:
Meisjes junioren:
Myra A 1—Zandvoort A 1 14.30 u.
Zandvoort B 1—Dames IV 14.15 u.
Zandvoort C 1—HBS C 1 14.15 u.
Jongens junioren:
BMHC A2—Zandvoort A 1 15.15 u.
Amsterdam B 1—Zandvoort B 1 15.15 u.
Zandvoort C 1—BMHC C 2 14.15 u.

Programma zondag 17 oktober:
Dames senioren:
Zandvoort I—HVA l 14.00 u.
Zandvoort II—Leiden l 12.00 u.
Zandvoort III—Leiden IV 12.00 u.
Zandvoort IV—Amsterdam V 11.00 u.
Heren senioren:
Zandcoort I—HVA l 14.30 u.
Zandvoort II—Tempo '41 12.30 u.
Souburgh l—Zandvoort III 14.30 u.
Souburgh II—Zandvoort IV 11.30 u.

ZOV REPETITIES
IN GEMEENSCHAPSHUIS
Vanaf dinsdag 21 oktober a.s. zullen de
repetities van de werkende leden van de
Zandvoortse Operettevereniging in het Ge-
meenschapshuis plaatsvinden. Dit in ver-
band met de sluiting op dinsdagavond van
hotel Keur, waar voorheen de repetities van
ZOV werden gehouden.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 9 oktober:
B-junioren:

Schoten 1—TZB 1 2—1
TZB 2-TYBB 7 uitgest.

C-junioren:
HBC 4-TZB 1 0—3
TZB 2—Halfweg 3 O—1

A-pupillen:
TZB 1—VVH 1 5—0
TZB 2-HBC 3 0—8

B-pupillen:
VEW A—TZB A 0—4

Uitslagen zondag 10 oktober:
DSB—TZB 1—1
TZB 2-DIO 2 3—3
Halfweg 4-TZB 3 2—5
DSS 9-TZB 5 3—2
SHS 5-TZB 6 7—0
TZB 8-DSS 13 4—6

A-juniioren:
Vriendschappeijk

TZB 1-VVSB 1 2—3
TZB 2—Schalkw. 2 3—5

Programma zaterdag 16 oktober:
B-junioren:
82 TZB 1—Onze Gezellen 1 15.15 u.

137 TZB 2—Kennemerland 5 15.15 u.
C-junioren:
172 TZB 1—Geel Wit 2 14.00 u.
A-pupillen:
239 Alliance 1—TZB 1 11.00 u.
258. DCO 3-TZB 2 H.00 u.

Programma zondag 17 oktober:
20 TZB—Heemstede 14.30 u.
57 TZB 3—Kennemers 6 12.00 u.
71 TZB 4—Terrasv. 4 12.00 u.
98 Schoten 8-TZB 5 12.00 u.

114 TZB 6-Schoten 10 14.30 u.
153 TYBB 12—TZB 7 12.00 u.
A-junioren:
172 DIOS 1—TZB 1 12.00 u.
215 Vog.zang 1—TZB 2 14.30 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zondag 10 oktober:

Zandvoortm. 4—Haarlem 5 3—2
VSV 3—Zandvoortm. 5 4—1
DSK 2—Zandvooortm. 6 3—4
Zandvoortm. 8—Spaarndam 3 O—6
Zandvoortm. 9—EDO 6 7—6
Zandvoortm. 10—HFC 10 3—6

A-junioren:
OG 2-Zandtvoortm. 2 3—2
Zandvoortm. 3—Hoofddorp 2 1—10

Programma zaterdag 16 oktober:
5 Zandvoortm.—Telefonia 15.30 u.

20 Zandvoortm. 2—IJmuiden 8 15.15 u.
51 Kenn.land 9—Zandvoortm. 3 15.15 u.

B-junioren:
70 Zandvoortm. 1-RCH 1 15.15 u.
89 Zandvoortm. 2—Hoofdd. 2 15.15 u.

105 Zandvoortm. 3—NAS 2 15.10 u.
C-junioren:
145 Zandvoortm. 1—HFC 1 14 u.
155 HBC 2—Zandvoortm. 2 14 u.
160 Renova 1—Zandvoortm. 3 14 u.
175 Schoten 3—Zandvoortm. 4 14 u.
223 RCH 6-Zandvoortm. 6 15.15 u.
A-pupillen:
246 HBC 2-Zandvoortm. 2 11.30 u.
259 RCH 3—Zandvoortm. 3 11 u.
269 Zandvoortm. 4—G. Wit 4 11.30 u.
280 TYBB 8—Zandvoortm. 5 13 u.
B-pupllen:
287 Zandvoortm. a—TYBB a 11.30 u.
203 Zandvoortm. b—OG b 10.30 u.
317 Zandvoortm. d—TYBB e 11 u.

Programma zondag 17 oktober:
DCG—Zandvoortm. 14.30 u.
Hoofddorp 2—Zandvoortm. 2 11 u.
Zandvoortm. 3—SLTO 2 12.30 u.

24 Zandvoortm. 4—VI. Vogels 2 9.45 u.
29 Zandvoortm. 5-SVY 2 9.45 u.
37 Zandvoortm. 7—Hillegom 3 9.45 u.
79 Renova 3—Zandvoortm. 9 10 u.

100 Zandvoortm. 10—TYBB 8 12.30 u.
A-junioren:
164 Zandvoortm. 1—HFC 1 12 u.
184 Zandvoortm. 2—HFC 2 12 u.
197 Zandvoortm. 3—Haarlem 3 9.45 u.
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Zakenmensen en particulieren kunnen nu,
bij Astra geld verdienen!
Het seizoen is voorbij en U denkt alweer aan de opmaak voor 1972 en
terecht! De gasten kunnen met de komende Kerst- en/of Paasdagen alweer
voor de deur staan.
Winkels, hotels, restaurants, café's, bars enz. zien vanzelfsprekend hun
fiscaal belang om voor het einde van 1971 de boel weer te hebben
opgeknapt, nog afgezien van de steeds stijgende prijzen en de aftrekbare
BTW.
Hier en daar zullen er dus ook vloerbedekkingen vervangen moeten worden
en hoe zou U dat voordeliger kunnen doen dan met probeemloze

Een doelmatiger vloerbedekking is er niet. Warm aan de voeten, leverbaar
in vele kleuren en kwalteiten in wol, naaldvilt, nylon en andere kunstvezels.
Smaakvol en ijzersterk voor woon- eet-, slaap-, logeer-, studeer-, kinder-,
jongens-, meisjes- en badkamers. Allemaal uitgekiende kwaliteiten voor
elk gebruiksdoel afzondei lijk, ook voor hallen, gangen, trappen en keukens.
Goedkoop en probleemloos, omdat zij gemakkelijk te leggen, te stofzuigen,
te repareren, te ontvlekken en te vervangen zijn. Economisch omdat U er
alle kanten mee uit kunt, ook in geval van verhuizing. Opnemen, opslaan
en weer leggen is niet bezwaarlijk. Komt U wat tekort, dan haalt u er wat
bij; van 2 slechte kamers is dikwijls weer één goede te maken.
Wilt U Uw vloeren voor het einde van 1971 weer doelmatig, smaakvol en
goedkoop op peil brengen, ga dan naar Astra, één van de weinige adressen
waar men ook iets van tapijttegels wéét. Vakkundige stoffeerders kunnen
U eventueel behulpzaam zijn, indien U het leggen niet zelf wenst te doen.

ASTRA-TAPIJTBOETIEK
Korte Gierstraat 1, Haarlem-C.

Openingstijden:
Alle dagen van 10—1 en
van 2—5 uur.
Maandags gesloten.

Het adres voor doel-
matige, probleemloze
vloerbedekkingen in
topkwaliteiten tegen mi-
nimumprijzen met garan-
tie van de Stichting
Warentest.
Een ongekende keuze uit
zelfplakkende en los
legbare tapijttegels voor
huishoudelijk en zakelijk
gebruik. Ook in kamer-
breed en banen.

wij U onze monstercollectieTegen inzending van deze advertentie laten
vrijblijvend in Uw eigen omgeving inzien.

Naam:

Adres:

Woonplaats: ,

Telefoon:

WERELDKONFERENTIE
OVER
MILIEUPROBLEMEN
Vertegenwoordigers van een twintigtal lan-
den zijn in het UNO-gebouw in New York
bijeengekomen ter voorbereiding van de
eerste wereldkonferentie over miljeuproble-
men, die volgend jaar van 5 tot 10 juni in
Stockholm zal worden gehouden.
Het is de derde bijeenkomst van het komi-
té van voorbereiding in 18 maanden. In het
komité hebben 27 landen zitting. De meest
urgente problemen die voorlopig op de
agenda staan zijn bodembederf, woning-
nood, besmetting van voedsel, het dumpen
van afval in de wereldzeeën, het bescher-
men van natuurlijke hulpbronnen, uitwisse-
ling van informatie en milieubewaking.
Geen melding wordt gemaakt van geboorte-
beperking, een onderwerp dat als zo kon-
troversieel en ingewikkeld wordt beschouwd
dat het in Stockholm waarschijnlijk slechts
oppervlakkig behandeld zal kunnen worden.
Er zijn thans 3,5 miljard mensen op aarde,
van wie de meesten geen menswaardig be-
staan kunnen leiden. Bij voortzetting van de
huidige groei zal de wereldbevolking 'm on-
geveer 30 jaar verdubbelen. Er zijn echter
talrijke weerstanden tegen enige vorm van
geboortebeperking.
Een van de grootste obstakels voor de we-
reldkonferentie is de belangenteaenstelling
tussen de rijke en arme wereld. De arme
landen worden te zeer in beslag genomen
door hun ekonomische ontwikkeling om zich
zorgen te maken over milieuproblemen.
Door een reeks regionale bijeenkomsten
schijnt deze moeilijkheid nu voor een deel
te zijn overwonnen.

WATERSTANDEN
H.W.

15okt. 00.55
16okt. 01.52
17okt. 02.23
18okt. 02.50
19okt. 03.21
20 okt. 03.53
21 okt. 04.20

PADVINDERIJ KAMPT
MET GEBREK
AAN JEUGDLEIDERS
Cijfers uit de jaarverslagen 1969 en 1970
van de katholieke padvindersorganisatie heb-
ben uitgewezen dat het aantal bij deze or-
ganisatie aangesloten verkenners voortdu-
rend terugloopt. Als oorzaak hiervoor wordt
het groot gebrek aan leiders en leidsters
gezien. De animo bij de jeugd om lid te
worden loopt volgens de jaarverslagen niet
terug. Er zijn zelfs plaatsen waar een wacht-
lijst moet worden aangelegd.

Nu lekker smullen!

u IN; E ir K
HALTESTRAAT 3

100 gr. VARKENSHAASJES 1,45
100 gr. WIENER SCHNITZEL 1,25
100 gr. PANKLARE SCHNITZEL 0,98
100 gr. BIEFSTUK heerlijk mals 1,60
100 gr. BIEFSTUK KOGEL 1,80
100 gr. OSSEHAAS 2,90
100 gr. SATEVLEES mals en mager 0,95
100 gr. VARKENSSTUKJES

voor Bami en Nasi 0,89
100 gr. GEKRUIDE HAM gehakt

voor Bami en Nasi 0,59

500 gr. MALSE ROSBIEF 5,68
500 gr. LENDE 6,48
500 gr. STAARTSTUK 6,48
500 gr. ENTRECOTE 5,98
500 gr. VARK. FRICANDO 4,88
500 gr. HAMLAPPEN 4,48
500 gr. VARK. KARBONADE 3,25
500 gr. HAASFILET 5,48

25 stuks
FILET AMERICAIN

1.79

300 gram
HACHÉVLEES

1.79

500 gram
BRAADWORST

2.98

WEEKENDRECLAME:
100 gr. HAM en
100 gr. LEVERKAAS

samen

1.29

DINSDAGS:

500 gr. magere
SPEKLAPPEN

750 gr. pracht
RUNDLAPPEN

1.98

4.98

GEMEST KALFSVLEES
500 gr. kalfslappen 5,98
500 gr. kalfskarbonnade . 5,98
500 gr. kalfsfrikando ... 6,98

Voor een heerlijk
BOTERHAMBELEG

staan we voor u klaar

WOENSDAGS:
500 gr. heerlijk
VLEESGEHAKT
SLAVINKEN
HAMBURGERS
FRIKANDELLEN

2.18

0.35
p.st.

VERS HOLLANDS
LAMSVLEES

dat is pas lekker

500 gr. Ronde Bout 4,88
500 gr. Boutlappen 3,88
500 gr. Koteletten 3,48
500 gr. Rollade 3,48
500 gr. Hachévlees 2,98

DONDERDAG:

250 gr.
BIEF TARTAAR

250 gr.
LAMSLEVER

f kilo doorr.
RUNDLAPPEN

500 gr. magere
VARK.LAPPEN

2.13
0.79

5.80

3.98

VERSE SATË'S
aan stokje

per 2 stuks 0.98

ALLEEN ZATERDAG 500 gram Schduder-Karbonade 2.69

VOEJGANGERSACIÏE

pnks-rechts
limtas

Schoonmaakbedrijf
kan te Zandvoort en omstreken nog enige
opdrachten aanvaarden. Inl.: tel. 5756.

Hier had uw advertentie kunnen staan

L.W.
08.40
09.50
10.11
10.48
11.21
11.52
00.19

H.W.
13.27
14.10
14.40
15.10
15.35
16.06
16.34

L.W.
21.21
22.03
22.40
23.01
23.33
12.06
13.33

RADIO PEETERS n.v./grammofoonplaten, portable radio's en tv.'s
haltestraat 56 — zandvoort — telefoon 3618
RADIO PEETERS n.v./hi-fi apparatuur, televisie, radio's, recorders,
pick-ups, cass. recorders, onderdelen, groot en klein huish. apparatuur
Passage 11 — zandvoort — telefoon 5458

Kleuren T.V. 66 cm. GROOT BEELD Erres voor 1998.-



71 jaargang no. 77 - Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 19 OKTOBER 1971

ZANDVOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli ƒ 3,50 per kwartaal)
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS
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nieuwe
brandweergarage
in
oude fabriek
Met het overhandigen van de sleutel aan
brandweerkommandant J. Zeepvat stelde

burgemeester A. Nawijn vrijdagmiddag de
nieuwe brandweergarage aan de Duinstraat-

hoek Hogeweg officieel In gebruik.

Na de sleutel speelde de mobilofoon een
grote rol bij de opening van de brandweer-

garage, waarin nog niet zo lang geleden de
Colpltt-fabrlek gevestigd was.

Via de mobilofoon bracht de heer Nawijn
de Haarlemse brandweer op de hoogte van
de ingebruikneming van het tehuis van de
zandvoorlse vuurbestrijders en komman-
dant Zeepvat maakt gebruik van het kom-
munikatie-apparaat om de vijf brandweer-
wagens van de oude naar de nieuwe be-
huizing te dirigeren.
Maar voor het zo ver was, hadden .diverse
sprekers hun waardering over de totstand-
koming van de nieuwe brandweergarage
niet onder stoelen en banken gestoken.
Distriktsbestuurder-De Boer vond het zelfs
een passend onderkomen voor een kleine
beroepskern van brandweerpersoneel in de
badplaats. Hij vond dat Zandvoort aan de
aanstelling van' een beroepskern toe was.
Want, betoogde de funktionaris van het
brandweerwezen, de zandvoortse brandweer
moet in vergelijking met andere gemeenten
in het land vijf keer zoveel uitrukken dan
de brandweerkorpsen in andere plaatsen
met hetzelfde inwonertal.
Woorden die kommandant Zeepvat uit het
hart waren gegrepen. Hij was dezelfde me-
ning toegedaan. Verder sprak hij met veel
lof over de verbouwing van de voormalige
Colpitt-fabriek tot brandweergarage, waar-
in het personeel van de vrijwillige brand-
weer een groot aandeel heeft gehad.
Burgemeester Nawijn releveerde vervolgens
het uit 1952 daterende raadsbesluit om tot
de bouw van een nieuwe brandweergarage
over te gaan. Toen de gemeente de beschik-

king kon krijgen over de Colpitt-fabriek be-
sloot de raad dit gebouw als brandweer-
garage in te richten. Het spreekt vanzelf
dat de aankoop, verbouwing en inrichting
van de fabriek aanzienlijk minder heeft ge-
kost dan de bouw van een geheel nieuw
pand voor de brandweer. Bovendien is een
onbebouwd stuk terrein in Zandvoort en
dan nog in de dorpskern een schaars arti-
kei geworden, aldus spreker.
Na de heer Nawijn voerden nog de heren
J. Th. Hugenholtz, direkteur van het circuit
en O. P. Rutat van de Langefelder Automo-
bile Club, een van de vaste gasten van de
racebaan, het woord. Beide heren prezen
de wijze waarop de brandweer tijdens trai-

Kommandant Zeepvat en burgemees-
ter Nawijn bewonderen een antieke
handpomp In de nieuwe brandweer-
garage.

nings- en racedagen paraat was. Verder
waren er nog gelukwensen van de korps-
chef van politie, de heer J. van Maris, di-
rekteur Th. Hilbers van de vvv en het raads-
lid J. Attema.

Zaterdagmiddag werd het publiek in de ge-
legenheid gesteld een rondgang door de
brandweergarage te maken. Een geste,
waarvan een groot aantal gemeentenaren
gebruik heeft gemaakt.

Brandweer

Is

nu

goed

onder

de

pannen

Foto's

Anth.

Bakels

zvm verspeelde
goede
schïefkansen
Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren met
3—1 verloren van het hoofdstedelijke DCG.
Terwijl de kustbewoners vooral In de eerste
drie kwartier van de ontmoeting sterker
waren dan de amsterdammers, moesten zij
In de tweede helft veer na veer laten.

Zandvoortmeeuwen was in de tweede fase
van de wedstrijd niet bij macnte, ook niet
nadat Keuning door Aaldert Stobbelaar was
vervangen, de opdringende voorhoede van
de gastheren tot staan te brengen. De
fraaie scoringskansen uit de eerste helft,
waarvan er slechts een met sukses werd
benut, kwamen in het tweede gedeelte niet
terug. In de 27e minuut nam Zandvoort-
meeuwen de leiding met een onberispelijk
geplaatste hoekschop door Arend Stobbe-
laar. Hierna kwamen de zandvoortse yoet-
ballers nog verscheidene keren dicht bij een
doelpunt, maar slecht en onnauwkeurig
schieten bracht het leer ver naast de doel-
palen.
In de tweede helft nam DCG het initiatief
van Zandvoortmeeuwen over en plukte in de
23e minuut de zoete vruchten van de aan-
val. Mulder schoot de bal langs de verbou-
wereerde keeper Henk Bos en tien minuten
later scoorde dezelfde speler opnieuw. Doel-
man Bos trachtte nog te appelleren voor
een door hem gekonstateerde overtreding
van Mulder in het strafschopgebied, maar
de scheidsrechter liet doorspelen. Terwijl
Bos heftig met zijn armen zwaaide om de
aandacht van de arbiter te trekken schoot
Mulder in de touwen. In de slotfase mocht
DCG, nadat een van de verdedigers van
Zandvoortmeeuwen een tegenstander had
gevloerd, een strafschop nemen. De
DCG-er Stroop voltrok het vonnis.
Zandvoortmeeuwen zag het niet meer zitten
en aksepteerde de 1—3 nederlaag.

Hier volgt de stand in de kompetitie in
hoofdklasse A van de zondagamateurs na
de wedstrijden van j.l. zondag:

OVVVO r.-.-. 5
SDW 5
Elinkwijk
DCG .........
Uithoorn 5
Rood Wit A
Hollandia
AFC
Zilvermeeuwen ..
ZVV ...
Zandvoortm. -...
De Spartaan ...

ZWEMBAD ZANDVOORT
VRAAGT MEDEWERKING
VAN GEMEENTE
Voor een onderzoek naar de vorm van het
voor Zandvoort meest geschikte zwembad,
alsmede voor het samenstellen van een eks-
ploitatie-opzet door een terzake deskundige
instelling, vraagt het dagelijks bestuur van
de Stichting Zwembad Zandvoort aan het
gemeentebestuur een bedrag van ƒ 7000,—
beschikbaar te stellen. Verder verzoekt de
stichting om een optie op het terrein, ge-
legen tussen Vondellaan en de Van Lennep-
weg.
Het kollege van b en w acht genoemd ter-
rein uitermate geschikt voor het door de
stichting gestelde doel en stelt de raad voor
inplaats van het verlenen van een optie in
principe te besluiten dit gebied voor de
bouw van een zwembad te reserveren. Zo-
dra de stichting een aanvaardbaar plan
indient zal een vorm worden gekozen, waar-
door men de beschikking krijgt over de
grond.
Blijkens het verzoek zullen de kosten van
onderzoek f 10.000,— bedragen, waarbij
wordt opgemerkt, dat de stichting zelf in
staat is in deze kosten f 3.000,— bij te
dragen. Dit bedrag is tot dusver bijeen-
gebracht door giften enz. van partikulieren
aan het aktiecomité „Zwembad Zandvoort",
dat voor de oprichting van de stichting
werkzaam is geweest om de totstandkoming
van een zwembad in deze gemeente te be-
vorderen.
De raadscommissie van bijstand voor finan-
ciên, algemene zaken, sociale- en culturele •
zaken, alsmede publieke werken hebben
vrijwel unaniem een gunstig advies uitge-
bracht.
Resumerend stellen b en w de gemeenteraad
voor het volgende te besluiten:
Het terrein gelegen tussen de Vondellaan en
de Van Lennepweg, grenzend aan het cara-
vankamp „De Zeereep" ter grootte van
± 6 ha te reserveren voor de bouw van een
zwembad.
Ten behoeve van het onderzoek naar de
vorm en eksploitatie van een zwembad een
krediet beschikbaar te stellen van ƒ 7.000,-.
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krant was mikpunt
op
openbare ledenvergadering kvp
Tijdens de vrijdagavond In het verenlglngs-
gebouw De Krocht gehouden openbare le-
denvergadering van de afdeling Zandvoort
van de kvp Is uw lijfblad verscheidene ma-
len kritisch en vleiend mikpunt geweest. 'De
Zandvoortse Courant', aldus het kvp-raads-
lid Ter Veer, 'is zich heftig politiek bewust
en heeft bijzonder goede politieke inzichten.
Maar het is ook een krant die slagen onder
de gordel geeft of opmerkingen en ultspra-
ken uit z'n verband rukt'. 'En stookt', zou
de kvp-afgevaardigde Van As later nog op-
merken. Uw berichtgever en kommentator
kreeg wel wat te verwerken.

Een slag onder de gordel vond de heer Ter
Veer de opmerking in de Zandvoortse Cou-
rant dat de konfessionelen en liberalen met
steun van de éénmansfraktie van de heer
Pas ook zonder de socialisten een kollege
van b en w kunnen gaan vormen. En zijn
uitspraak dat hij de politiek als een hobby
beschouwde was door de krant uit zijn ver-
band gerukt, meende de heer Ter Veer. De
strekking van mijn betoog op de bijeen-
komst van de pvda was: 'Wij vinden het
leuk om te doen, maar wij willens tevens
verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen
wij verrichten in het het belang van de zand-
voortse gemeenschap. En wij laten de pro-
blemen zeker niet als een baksteen vallen'.
Ook de heer Sant, lid van het afdelings-
bestuur van de pvda en toekomstig raadslid,
betrok de krant in de diskussie. Naar aan-
leiding van de in ons blad afgedrukte
'hobby-verklaring' van de heer Ter Veer
deelde hij mee, 'niet te twijfelen aan de po-
litieke integriteit van de beide kvp-afgevaar-
digden'. De heer Sant merkte verder op dat
de kvp-fraktie het tempo waarmee de pvda
de circuitkwestie wil oplossen 'niet kon of
wil bijhouden', maar hij stelde het op prijs
dat de raadsleden Ter Veer en Van As op
de onlangs gehouden pvda-vergadering hun
zienswijze inzake het circuit nader hadden
verklaard.
De tieer Van As was verheugd over het ver-
trouwen dat de pvda in de kvp-raadsleden
stelde. Voor ons, aldus spreker, was de
voorgestelde beperking van het circuitge-
bruik tot dertig dagen per jaar, gelet op
de financiële konsekwenties, eenvoudig niet
verantwoord tegenover de bevolking van
Zandvoort. Wij zijn en blijven voor ophef-
fing van het circuit, maar willen dit op eko-
nomisch verantwoorde wijze doen. Dit staat
ook in ons verkiezingsprogramma, zei de
heer Van As.
Over het verkiezingsprogramma van de kvp
ontspon zich een nogal verwarde diskussie
tussen het btv-raadslid Pas enerzijds en de
kvp-afgevaardigden anderzijds. Volgens de
heer Pas stond bij de voorbereiding van
het kvp-programma voor de gemeenteraads-
verkiezingen, 'nog lang niet vast welk stand-
punt de partij t.a.v. het circuit zou gaan
innemen'. Maar toen de verkiezingsstrijd be-
gon bleek dat de kvp 'plotseling' van het
circuit af wilde.
'U schetst de gang van zaken volkomen
verkeerd', kreeg hij van kvp-zijde te horen.
Het konsept-programma is op een openba-
re vergadering met de leden doorgepraat.
Slechts enkele leden waren tegen de voor-
gestelde afschaffing van de racebaan, de
meerderheid stond achter de opheffing. De
gang van zaken was volkomen demokra-
tisch.
Hierna sneed de heer Pas de opvolging
van wethouder Kerkman in het kollege van
b en w aan. 'Hoe ziet de kvp de politieke
samenstelling van het kollege na het ver-
trek van de wethouder', wilde hij weten.
Over de opvolging van de heer Kerkman zal
in de gemeenteraad worden beslist, ant-
woordde de heer Van As. Wanneer deze
in de raad aan de orde komt zullen wij
ons standpunt bepalen. Wel stelde hij dat
iedere kandidaat die de pvda-fraktie als
wethouder naar voren zou schuiven voor de
kvp aanvaardbaar is.
De heer Sant herinnerde er aan dat kon-
fessionelen en liberalen twee maanden ge-
leden de heer Aukema als opvolger van de
heer Kerkman hebben geaksepteerd. Een
andere zaak is echter, vervolgde spreker,
of wij na alle denigrerende opmerkingen
aan het adres van de heer Aukema 'nog
van dit genereuze aanbod gebruik zullen
maken'.
Dit waarschuwingsschot ontging de kvp
niet.
Voor ons is en blijft de heer Aukema een
aanvaardbare kandidaat, zei de heer Van
As. Wanneer de pvda echter anders beslist

is dat natuurlijk een zaak van deze partij,
meende spreker.

Uitvoerig werd hierna gedebatteerd over
het voor en tegen van het houden van open-
bare bijeenkomsten „van de raadskommis-
sies. De heer Sant verklaarde er zonder
meer voor te zijn, de kvp is er tegen.
Waarom? i
Wij voelen alles voor openbaarheid, zei de
heer Ter Veer, maar het houden van open-
bare kommissievergaderingen is technisch
niet uitvoerbaar. In de kommissievergade-
ringen worden de raadsleden voor de eerste
keer met de aan de orde gestelde onder-
werpen gekonfronteerd. Pas daarna begint
de ingewikkelde en logge procedure van de
besluitvorming en het is eenvoudig onmoge-
lijk om dit proces voor de buitenstaander
doorzichtig te maken. Spreker vreesde dat
het publiek uit de beraadslagingen totaal
verkeerde konklusies zou trekken, terwijl in
feite het hele proces van menings- en be-
sluitvorming nog op gang moest komen.
De kvp, vulde de heer Van As zijn fraktie-
genoot aan, zoekt naar andere wegen de
bevolking zo goed mogelijk op de hoogte
te stellen. De plannen van de gemeente
zouden b.v. veel eerder in de publiciteit
moeten komen dan thans veelal het geval
is en verder zouden de kommissievergade-
ringen en de daarin te bespreken onderwer-
pen vooraf moeten worden aangekondigd.
De heer Sant, die aan het begin van de
diskussie de hoop had uitgesproken dat de
kvp tot de konklusie was gekomen dat er
voor het doorzichtig maken van de besluit-
vorming geen andere weg openstond dan
openbare kommissievergaderingen, was dui-
delijk teleurgesteld. 'Uw uiteenzetting heeft
mij niet kunnen bevredigen', zei de pvda-er.
Voor het laatste punt van de agenda —
de rondvraag — aan de orde kwam sprak
voorzitter Versteege met veel waardering
over de samenwerking tussen chu-ar en
kvp in het kollege. De goede verstandhou-
ding tussen de konfessionelen geeft ons
veel voldoening, aldus de voorzitter.
De eendracht werd op de vergadering in
levende lijve geïllustreerd door de aanwe-
zigheid van chu-ar wethouder Van der Mije.
Naast hem zat vvd-wethouder Rudenko en
voor de heer Rudenko bevond zich de h r.
Pas van de btv. In dit gezelschap ontbrak
— de heer Sant had elders plaatsgenomen
— de pvda. Was dit louter toeval of kwam
de slag onder de gordel van de Zandvoort-
se Courant hier boven tafel. De tijd zal het
leren.
Geen pais en vree in de rondvraag, waar
het tussen konfessionelen en niet-konfessio-
nelen in de politiek minder eensgezind en
harmonisch toeging. Er ontstond een hefti-
ge diskussie tussen Fons Burger — één
der samenstellers van het rapport over het
jeugdcentrum — en de kvp-er Van As.
Laatstgenoemde was van mening dat de
mensen achter het rapport niet representa-
tief konden worden genoemd voor de zand-
voortse jeugd.
'Hoe kunt u dat nu beweren', riep Burger,
dit rapport is samengesteld door vertegen-
woordigers van alle verenigingen en organl-
saties in Zandvoort die zich — buiten de
sport — aktief met jeugdwerk bezighouden

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 16 oktober:

Zandvoortm.—Telefonia 2—O
Zandvoortm. 2—Umuiden 8 3—7
Kennemerland 8—Zandvoortm. 2—6

B-junioren:
Zandvoortm. 1—RCH 1 2—1
Zandvoortm. 2—Hoofddorp 2 3—2
Zandvoortm. 3—NAS 2 3—O

C-junioren:
Zandvoortm. 1—HFC 1 2—2
HBC 2—Zandvoortm.'2 O—3
Renova 1—Zandvoortm. 3 5—O
Schoten 3—Zandvoortm. 4 2—2
RCH 6—Zandvoortm. 6 2—6

A-pupillen:
HBC 2—Zandvoortm. 2 2—1
RCH 3—Zandvoortm. 3 4—O
Zandvoortm. 4—Geel Wit 4 3—9
TYBB 8—Zandvoortm. 5 O—7

Uitslagen zondag 17 oktober:
DCG—Zandvoortm. 3—1
Hoofddorp 2—Zandvoortm. 2 2—3
Zandvoortm. 4—VI. Vogels 2 O—1
Zandvoortm. 5—SVY O—5
Zandvoortm. 7—Hillegom 3 1—2
Renova 3—Zandvoortm. 9 1—2
Zandvoortm. 10-TYBB 8 O—8

A-junioren:
Zandvoortm. 1-HFC 1 2—3
Zandvoortm. 2—HFC 2 2—4
Zandvoortm. 3—Haarlem 3 4—6

voor jongeren vanaf 16 jaar. Nadat Fons
Burger de organisaties met name had ge-
noemd bestreed hij de bewering van de hr.
Van As, dat de gemeente voor het gebouw
dat de jongeren voor een jeugdcentrum op
het oog hebben jaarlijks een huursubsidie
van ƒ 15.000 zou moeten neertellen. De
door u genoemde huurprijs staat nog héle-
maal niet vast, zei spreker. 'Het is niet
onwaarschijnlijk dat de huur van het pand
ƒ 6000 per jaar lager komt te liggen'.

De heer Ter Veer mengde zich in het de-
bat en stelde dat de jeugd overdreef. De
jongeren, aldus spreker, gaan liefst zo sim-
pel mogelijk gekleed en hebben geen geld
over voor de kapper, Maar zij komen wel
direkt met forse eisen wanneer het gaat
om overheidssteun bij een sleep-in of
jeugdcentrum. Laat de jeugd een besche-
den begin maken met een jeugdcentrum en
dan kunnen we — stap-voor-stap — verder
zien, raadde hij aan. Fons Burger haalde
zijn schouders op. Geen kruid tegen gewas-
sen, moet hij hebben gedacht.

Naar aanleiding van de verslagen en kom-
mentaren in de Zandvoortse Courant over
hetgeen de heer Ter Veer zou hebben ge-
zegd wilde wethouder Van der Mije wel ver-
klaren, dat de politiek ook zijn hobby was,
'je kan ook zeggen Liefde'. Op de achter-
grond van zijn politiek denken en handelen
stond evenwel zijn geloofsovertuiging. En
vanuit mijn geloof tracht ik samen te bren-
gen wat samen kan, aldus de wethouder.
Op dit moment, vervolgde hij, worden te-
genstellingen en verschil van inzichten door
de publiciteit verscherpt. Misschien is dat
wel de taak van een krant, maar wij moe-
ten de spreuk in de raadzaal van het ge-
meentebestuur voor ogen houden: 'Trekt u
niet aen wat yeder secht — maer doet dat
billijk is en recht'.
En met deze troost voor door de publiciteit
in de war geraakte raadsleden eindigde de
openbare vergadering van de kvp.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zondag 17 oktober:

TZB—Heemstede
TZB 3—Kennemefs 6
TZB 4—Terrasv. 4
Schoten 8—TZB 5
TZB 6—Schoten 10
TYBB 12-TZB 7

1—0
3—4
1—2

1—8 gest.
3—2
1—0

A-junioren:
DIOS 1-TZB 1
Vog.zang 1-TZB 2

6—0
3—3

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
/595,-; of 1 x / 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 15 50.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (I2st.)

Gossamer of Fetherllte

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

JONGE POESJES
af te halen Jac. Kuipers,
Schelpenplein 1.

Vermist sinds 3 okt. zw. gr.
gestr. gec. KATER, witte
keel en sokjes.
Inl. Hofdijkstraat 1.

GARAGE TE HUUR
Brederodestraat 120.

Gedeeltelijke
INBOEDEL TE KOOP.
Koningstraat 60, J. Paap.

GARAGE TE HUUR GEVR.
omg, Brederodestraat;
evt. aanb. Brederodestr. 44,
tel. 4802.

OASE-BAR
Degeen die zaterdagavond
bij vergissing een zwarte
helm met witte klep heeft
meegenomen, wordt verzocht
deze direkt weer bij de Bar
af te geven.
Eigenaar gedupeerd.

KJC Zandvoort maakt
bekend dat zij zaterdag
van 3—5 uur receptie houdt
ter gelegenheid van 25-jarig
bestaan in het Cubhuis
Café Het Wapen van
Zandvoort, Gasthuisplein 10.

Het bestuur
Secretaris J. Nijs
Helmerstraat 27

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

WERELDSENSATIE!

MIDDELEEUWS

RIDDERTOERNOOI

tijdens

JUMPING

AMSTERDAM

28-29-30-31

OKTOBER

CHRYSLER
160-160-G.T.-180

De Europese Chrysler
.Geen compactcar, geen vergrote Europeaan,
maareen geheel nieuwe conceptie van ,K-
Amerikaanse luxe en onverwoestbaarheid/ ""
Europese verfijning en prijsstelling. U ziet hem
direct staan, startklaar/ voor onze deur I -

Servicestation
STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 120

, Zandvoort
' Telefoon 02507-4565



motortochtje
naar purnierend
Momus had adomnood

Vrienden, ik heb uit overigens betrouwbare
kringen vernomen dat mijn onvergetelijke
kollega en medestrijder, Momus, zich ver-
stout heeft een tweewielig motorvoertuig te
bestijgen. Ik kan er niets aan doen, maar
ik vind dit een ergerlijk staal van gezichts-
verlies. Ik bedoel dat een vent als Momus
niet zonder ernstige schade voor zijn image
op een motorfiets plaats neemt.
De aanleiding voor dit spektakulaire gebeu-
ren was een kombinatie tussen een familie-
en een ziekenbezoek.
Zeker, ik heb dit alles uit betrouwbare bron.
Ik laat de oog- en oorgetuige nu aan het
woord en als u mij vraagt wie dat dan wel
was, mag u tweemaal raden. Voor mij was
't de man, die het snelheidsmonster bestuur-
de. Hieruit volgt, dat Momus de tocht als
duopassager maakte. Als u deze konklusie
al zelf hebt getrokken, bent u zeer leep.
Een wonderlijke schikking van het lot had
bepaald dat de rit van Volendam naar Pur-
merend en terug ging.
Het was een enigszins winderige en gure
zondagmiddag. Omwille de gevorderde leef-
tijd van Momus had men de man behoorlijk
ingepakt: Ik citeer van kop tot teen:
Een zilverkleurige valhelm, kompleet met bril
en kinbanden. (Hij stond mijn kollega schat-
tig; hij zag er uit met die helm als het vijf-
tigduizendmaal vergrote hoofd van een lint-
worm.) Verder een wollen spaal om de keel
te beschermen, een gevoerd windjack, een
duffelcoat, een rubber pantalon, die over
z'n eigen broek werd gehesen en tenslotte
een paar vervaarlijke lederen handschoe-
nen.
Toen Momus met behulp van diverse familie-
leden in al deze attributen gewrongen was,
kon hij bijna geen stap verzetten. Z'n om-
vang had onrustbarende vormen aangeno-
men, zodat men hem op z'n kant voor de
deur moest laveren. Buiten loeide de wind
en Monus verbleekte achter z'n bril.
„Zouden we niet met de bus gaan?" op-
perde hij hoopvol. Maar de buiten wachten-
de hoofdbestuurder lachte, naar het Momus
voorkwam, nogal sadistisch en antwoordde
snauwerig: „Zeur nou niet en stap maar
op!" Momus hees zich met moeite op het
zadel achter de sadist, die met een driftige
yoetbeweging het mechanisme van de motor
in werking stelde. Het ding ronkte als een
woedende horzel en Momus klampte zich
vertwijfeld aan z'n voorman vast. „We stij-
gen op", zuchtte hij wanhopig toen de ma-
chine met een ruk voorwaarts schokte.
Ofschoon de voorrijder altijd zal blijven ont-
kennen dat de motor van een inferieure
kwaliteit is, kwam het Momus voor dat het
ding een herrie maakte als een vulkaan-
uitbarsting". (De windverplaatsing onder
z'n helm door, deed daar echter ook wel
wat aan toe.) Toen het projektiel op de weg
tussen Volendam en Edam op topsnelheid
lag — zo'n slordige honderdtachtig kilome-
ter per uur — kreeg Momus een bijzonder
vervelende gewaarwording. Bij een bocht,
waarin hij op aanwijzing van de hoofdrijder
voldoende „meegaf", werd z'n ademhaling
plotseling gestoord door de tegenwind. In-
plaats van te kunnen ademen, drong de
wind de lucht terug in Momus' longen, zodat
de ongelukkige de beginfase van de verstik-
kingsdood meemaakte. De voorrijder merkte
er niets van en keek grimmig van onder
helm en bril uit op het wegdek. Momus had
nog steeds geen lucht en het drong in deze
bange sekonden tot hem door dat hij 't be-
natiwd had. Ook overwoog hij in een flits of
zijn nabestaanden z'n dood wel zouden ak-
septeren onder deze gruwelijke omstandig-
heden. Hij trachtte te roepen, maar er
kwam alleen maar voor hemzelf hoorbaar
gereutel uit z'n keel. Toen greep hij zijn
voorman bij de schouders en gebaarde dat
er stilgestaan moest worden. Dat gebeurde
na enkele sekonden en opeens had Momus
weer lucht. Hij was daar zo gelukkig mee,
dat hij overmoedig uitriep: „Vooruit maar
weer en trap 'n op z'n staart!" • (Een vol-
komen onzakelijke opmerking, want een auto
kan je „op z'n staart trappen", een motor
heeft er niets aan.) De voorman was wat
nijdig en vroeg korzelig wat er nou weer
was. Momus zei nonchalant-overmoedig: ,,O,
ik stikte een beetje... rije maar!"
De tocht werd vervolgd en na een kwartier
waren ze in Purmerend.
De motor werd in de luwte tussen een paal-
tje en een lelijke eend gezet en de beide
mannen begonnen zich te ontbolsteren, want
op een dergelijke uitgedoste manier kan je
je aanwezigheid in een ziekenbus niet waar
maken. Het kleine, lieve patientje was blij
en niet blij, ze moest wat huilen en even
later lachte ze weer. De beide pelgrims
zaten er wat onwennig bij. Zo gaat dat al-
tijd bij een ziekenbezoek.
Het weer opnieuw in het harnas komen was
tamelijk gekompliceerd. Momus worstelde
met alles wat rits, gesp en knoop was. Na
een kwartier te hebben gevochten met het
onwillige materiaal, werd de terugtocht
aanvaard.
De geschiedenis verhaalt dat Momus bij die
gelegenheid door de donkerste krochten
van het lijden kroop. Want de wind stak op
tot stormsterkte, het regende en de voor-
rijder nam iedere kuil en ieder gat, die er
in het wegdek te vinden waren...
Hij heeft z'n adem behouden, dat is waar,
maar hij kwam gebroken, gekneusd en ta-
melijk ontdaan in Volendam aan.
Het patientje in het ziekenhuis maakt het
waarschijnlijk beter dan hij. Nee, vrienden,
ik kan me Momus desnoods nog voorstellen
op een paard, (als het dier blijft stappen)
maar op een motor is het een zielig hoopje
mens.

BARTJE

Bezoekt Jumping Amsterdam
op 28 - 29 - 30 en 31 oktober in de RAI te Amsterdam

BROSrepen
KBFHEMÏlden *

68 59
!69

ZUURKOOL

APPELMOES*.
PALMOUVEshanpgssoorten
DIEPVRIES SPiNAZIÏ46oa« *r 59
ZOETEROZUNEN heem r 99
CHOCOLADE HAGEL POND

VICTORIAparade
luxekoekjes

j* E

NOOTMUSKAAÏOf
WITTE PEPER

GROTEBUS

vanJUUvoGT<79
mt eigen DanketDakkerij ji-^

feestelijke KERSENTAART J 79
metveel lekkerekersen JF • •
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OPVOUW PARAPLUIE
het bekende systeem uitschuif-
baar tof mini-formaat (30 cm.).
Zodat ie zelfs in uw handtas
past I Stevige konstruktie, in
diverse kleuren met leuk
bloemdessin. Kompleet met
foudraal. _
Geen 29.95 maar: "•

-fa SB/SÏ" A.ü?»i ' j'Y
ïïmi"T- JÜf'ËXOT10

NBlE"V^ ,g| ,A/ENDa

SET3GROTE STUKKEN

HEREN PYAMA
in nieuwe modieuse dessins.
Maten: 48 - 52. Kom ze zien
en vergelijk eens met wat ze
overal kosten. 17.95? 16.95?
DIRK VAN DEN BROEK PRIJS

i* o?; 9.95
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ROYALE FRITUURPAN
gepolijst allumïnium met
koudgreep en OPZETBAAR
FRITUURNET! Wij hebben
ze tijdelijk, dus zolang de
voorraad strekt: C(fi

D»

exotische toiletzeep Ogg'
• SPANISCH NELKE J&m
• EXOTIC LAVENDEL
« JUCHTER LEDER 'S 95

BIJONS:!.

PARTY BORDEN
op gezellige avondjes uw
lekkere hapjes gemakkelijk
serveren op deze leuke, ge-
decoreerde wegwerpbordjes.
(En vergeet de kinderfeest-
jes niet!). Geschikt voor
warme en koude Q ,«„_
gerechten ! Ovoonli

KAHRELS
theebuiltjes

doos40stuks

KARVANGEVITAM

39
rozebottel-
siroop

APRICOT APERITIEF WIJN
MEKKA TABLET metstudenlenhaver' 65 59

DULD FRnOURVET heel POND^ 99
SEVEN-DPdeenigeechte! * 09
TAFELMARGARINE SSr * 79
HONDODOGMEATritsblifc * 59

i jekunthelbeterbij
AMSTE^AM, jan v.Galenstraat 79-85 Joh. Huizingalaan 180-188 Mercatorplein 49-53 26Nassaustraat28-30

Bilderdijkkade41-53 Tussenmeerl (Osdorp) ZWANENBURG' lepenlaan 21» ZANDVOORT' Kerkstraat 19
HOOFDDORP'Kruisweg 640 voorautcklantem MOBVDlCKMUlTIMARKTgraftermeerstraat 28 Hoofddorp



Nu ook in Zandvoorf een witte prijzen markt!

Jl S Sa GE

Bij tiet Dolffirama

Kijk en vergelijk!
Suiker

NORMAAL 1,25

C & C prijs Ipt

Niet méér dan 3 kff. per klant.

Af d. Groente en Fruit

10 perssinaasapp.

Héél kilo spruiten

IEDERE DAG VERSE

Dagmelk
LITERPAK

NORMAAL 74

C & C prijs

Koffer
Dalli
zeeppoeder

NORMAAL 6,75

C & C prijs

ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT

„Cowboy"
VRUCHTENUMONADE
ZONDER PRIK

NORMAAL 70

C & C prijs

Voordeel pak

Dreft

NORMAAL 1,58

C & C prijs

DOREX
4 ROLLEN TOILET-TISSUE

NORMAAL 2,20

C & C prijs mm

ALLEEN DEZE WEEK :

PLASTIC FLES

Azijn
NORMAAL 69

C & C prijs

Pot Herba
witte bonen

Héél gesneden

Wit en
bruin brood

NORMAAL 1,09

C & C prijs

NORMAAL 92

C & C prijs

DE TIJD IS WEER
AANGEBROKEN !

Tempo
ZAKDOEKJES

NORMAAL 1,10

C & C prijs

*
*

Ook in verse groente - fruit - vlees hanteren wij witte prijzen *
*



r
71e jaargang no. 77 - Verschijnt dinsdags en vrijdags

G f' p. * - r" \ • -j f- ' r-j /'* ; ; i !"• f."
L J-*,:.?; A.' ^ L 'MV^'U^Sr .

* v v ,• VRIJDAG 22 OKTOBER 1971

redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mro-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ17,60; buitenland ƒ20.-
losse ekseraplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
oostbus 23, telefoon 2135

ZANDVOO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

anti-krakers vereniging
in zandvoort
roept protesten op
Zandvoort kan weer eens beducht zijn voor'
zijn goede naam en dit keer terecht, menen
wij.
In de badplaats Is sinds afgelopen maandag
het hoofdkwartier gevestigd van een orga-
nlsatle die zich 'Vereniging tot bescherming
van partikulier bezit' noemt. Tegenover
een medewerker Van het Haarlems Dagblad
verklaarde de direkteur-woordvoerder, de
32-jarige John Johansen en eigenaar van
een nachtgelegenheid, dat zijn vereniging
het kraken van leegstaande panden wil be-
letten. Wij treden enkel op na verzoek van
de huiseigenaar, tekende het HD uit de
mond van de heer Johansen in zijn flat aan
het Burg. mr. Van Fenemaplein op.

De vereniging heeft zijn eerste wapenfeit
er inmiddels al opzitten. Vrijdagavond wer-
den de bewoners van een met behulp van
Release gekraakt pand 'in de haarlemse
Cronjéstraat door de beschermers van het
privébezit zonder pardon het huis uitge-
werkt en op straat gezet.
Volgens leider Johansen zou alles 'erg gezel-
lig' zijn verlopen.'
,We hebben de deur even gezellig open-

scherming van partikulier bezit en dat deze
vereniging door o.a. intimidatie zgn. krakers
uit het door hen gekraakte pand wil zetten;
dat deze vereniging leegstaande panden
tegen een eventuele vergoeding wil bezetten,
om zodoende krakers voor te zijn; dat deze
vereniging op bijna aandoenlijke wijze zich
wil opwerpen als beschermer van zaken-
mensen en partikulieren uiteraard tegen
betaling.
De raadsleden vragen het kollege of het
met hen van mening is dat e.e.a. in strijd
is met de Algm. Politie Verordening en dat
in Zandvoort geen enkele behoefte bestaat
aan deze vorm van bescherming. Tenslotte
vragen de afgevaardigden aan b en w of zij
bereid zijn alles in het werk te stellen een
en.ander te voorkomen.

KNAC VOOR
60 km PER UUR
IN BEBOUWDE KOM
De KNAC bepleit in het maandblad „De
Auto", waarvan het eerste eksemplaar zo-
juist is verschenen, binnen de bebouwde
kom een maksimum snelheid van 60 km per
uur. De KNAC gelooft dat bij 60 km de
doorstroming van het verkeer sneller gaat,
zonder dat meer ongelukken, met name aan-
rijdingen van voetgangers, daarvan het ge-
volg zullen zijn.
Dit wordt gebaseerd op de praktijd in 60-km
landen zoals België, Luxemburg, Frankrijk,
Spanje en Zwitserland, „waar deze grens
al jaren van kracht is zonder dat men kan
spreken van een onveiliger verkeer dan in
de 50-km landen zoals Nederland, West-
Duitsland en Italië.-"
Voorts, zo schrijft de KNAC, „zal de goed-
willende automobilist zich veel beter nou-
den aan een snelheidsbegrenzing waarvan
hij de redelijkheid inziet, dan aan een vol-
gens hem lukraak ingestelde limiet". De
KNAC is zeer benieuwd naar de uitkomsten
van proeven met . adviessnelheden, op het
ogenblik op sommige Zuidhollandse wegen,
waar op blauwe rechthoekige borden snel-
heden van 40-60, 50-80 km enzovoort wor-
den aangeraden.

uitbreiding clarastichting
op lange baan

rapport jeugdcentrum
roept vragen op
bij raadskommissies

gezegd: nu zal u heel snel moeten vertrek-
ken. Ze zijn er keurig netjes uitgegaan. Ze
gingen allemaal heel snel weg. We hebben

ten en huren van het pand Kostverloren-
straat 77 (Klein Kijkduin - red). Tevens

gemaakt, zijn naar boven gegaan en hebben Vorig jaar bes(oot de gemeenteraad in prin

cipe medewerking te verlenen aan de stich
ting van een jeugdcentrum in Zandvoort. bestaat onzekerheid omtrent de staat, waar

JArtr„„,.,»n in rf„ +«0i,„mer üh^on ,„«„-H Daarna werd een Werkgroep Jeugdcentrum in dit pand verkeert. Tenslotte is in een der
vertrouwen m de toekomst. Johansen werd 2andvoort in het leven geroepen die in juli kommissies de vraag gesteld of aan de ver-
bij die aktie vergezeld van een, paar al van djt jaar aan de raad rapport uitbracht wezenlijking van een jeugdcentrum geen
even fors geschapen assistenten. .Gerekru- over de p|annen voor de stichting van het buurtonderzoek dient vooraf te gaan.
teerd uit metselaars, portiers, gezellige -.-„*-,._- oü /j« kAu^nrioiinn *»«« rijf ranrtnrt _.
mensen.. De krakers haSden ook \, enig ^7e kom'missief van^de'̂ aa'd W *

'ÏÏSi" 'OP ÏHkr««rf hJhhAn WP kP»rin dï diverse" wagen 'gerezen. In verband hiermee Het 'waarheidsgehalte' van de principe-
sen. ue nuisraaa neuuen we Keurig ae stellen b en w voor alvorens een konkreet u i t *i A ,,*.„ * j

Release Haarlem heeft een andere lezing heJd^^bTe^e'n?nader ovefleg^pfeïén begint aardig te devaluerejrl-ljf.de raadsver-
en mening over dit gezellig onderonsje. ^met de werkgroep Jeugdcentrumi Zandvoort. gadering van afgelopen^nfaand werd het

WRÜioac» Dit vo°rstel van het kollege zal in de raads- principebesluit het circuit op te heffen bijna
•De!kra.''-^Sad.erin9 Van a's' dinsda9 W0rden behan' een loze kreet en nu weten de leden van de

°

kers - een jong echtpaar met een kind De

mars maakte in
basketbalhistorie

hebben zich met betrekking raadskommissies opeens niet meer wat een
— —— _-.. ,_.. .... lol net ranport de vraag gesteld of men te-jeugdcentrum Is en stellen eetTaantal onno-

den eenmkormS!eeSt bankste?' RekaUTe'et Wken helft meLeen plan ^oor T1 klup,hujs «Ie vragen. Is het soms een'kïuphuis. etc.oen een kompleet panKstei. Ke ease neen bepaa de groep, in welk geval de
mmiddels een aanklacht tegen de eigenaar gerneente afieen maar als subsidie verle- ete-
van de leegstaande bovenverdieping mge- «ende jnstantie behoeft op te treden en Nog even en alle verkiezingsbeloften en
diend wegens huisvredebreuk, vermeiing en 2ich s|echts behoeft af te vragen of het plechtige verzekeringen in de raad gaan de
s?elfctTenonderLS verlenen van een bijdrage uit de gemeente- kille mist in. Zeg maar gewoon dat de wil

mende gevallen zullen wij zeker tegenmaat- -*J^fe' biĵ e'dan^zol kunnen^ztjn. °6 ontbreekt en dat daarom alle wegen naar
r,6,?? -. nemen, aldus Van der Linden. Verder is in de kommissie de vraag opge- het doel zijn afgesloten.
'Wij zijn geen knokploeg ..beweert de h r. worpen of het hier een p)an betreft voor

^Johansen tegenover het HD maar een ^ ugdcentrum, dat voorziet in een al-
soort bewakingsdienst. We willen gaan sa- ' gemeen Bestaande behoefte, in dat geval
menwerken-met makelaars. Die zijn érg & t de totstandkoming daarvan het alge-
enthousiast over de aktie. We.verwachten be,an en zoü de gemeente eventueel
dat ons optreden preventief zal werken. En ze,fs !os va£ de werkgroep, zelf initiatieven
dat die krakers zich in de toekomst nog fcunnen ontplooien
eens bedenken voordat ze iets ,gaan doen' Vervolgens blijkt het rapport vragen op te
Waarschijnlijk puurt leider Johansen het roepen

u.ten aanzjen van de juistheid van de
enthousiasme voornamelijk .uit eigen kring, besteding van de eventueel beschikbaar te Er is zaterdagavond in de Pellikaansporthal
die volgens genoemd streekblad uit breed- te)| gemeenschapsgelden voor het inrich-
geschouderde jongens bestaat. Anderen,
zijn aanzienlijk minder opgetogen over de ~Ap|7i\mA
dadendrang en doelstellingen van de o'rga- • n-WLWA
nisatie. Voor de openbare vergadering van de zand-

* ' •'' voortse gemeenteraad op dinsdag 26 okto-
De Tweede-Kamerleden Voogd (pvda) - en b er a.s. in het gemeentehuis, aanvang 20.00
Wiebenga (psp) hebben de ministers van ......
binnenlandse zaken en justitie schriftelijk,
gevraagd welke maatregelen zij denken te
nemen om .gewelddadige akties van leden
van de onlangs opgerichte 'Vereniging tot
bescherming van partikulier bezit' tegen
krakers en Release de kop in te drukken.
En_de raadsleden Flieringa en Janssens
(inspr. nu), Kok (özb) en Wijnbeek (d'66)
hebben de navolgende vragen aan het kol-
lege van b en w voorgelegd:

De plannen voor de bouw van een longstay-
anneks bij de Claraklinlek voor geestelijk
gestoorde bejaarden in Zandvoort zullen
aanzienlijk werd vertraagd door een nieuw
onderzoek van de gemeente Haarlem over de
opzet hiervan. Dit Is nodig omdat de „zie-
kenhuiskommissle", die de minister adviseert
over nieuwe projekten, bezwaren heeft tegen
het plan, dat nu aangepast of zelfs geheel
herzien moet worden.

B en w van Haarlem betreuren dit omdat
er bij de huisvesting van gestoorde bejaar-
den al geruime tijd van een noodsituatie
sprake is, maar achten aan de andere kant
het uitvoeren van de plannen in de huidige
vorm onverantwoord.
De Clara-stichting aan de Kostverlorenstraat
in Zandvoort fungeert sinds 1957 ais obser-.
vatiecentrum voor geestelijk gestoorde be-
jaarden. Reeds een aantal jaren wordt,het
noodzakelijk geacht de kliniek uit te breiden
met een longstay-anneks, waar de patiënten
zouden worden voorbereid op hun terugkeer
naar huis of hun overplaatsing naar elders.
De plannen waren zo konkreet dat het kol-
lege de raad dit najaar voorstellen wilde
doen. Dit leek mogelijk omdat de staats-
secretaris van Sociale Zaken..en Voiksge-
zondheid in januari akkoord ging' met de
plannen. Op de vergadering van'dé betrok-
ken raadskommissie op 27 september j.l.
zijn evenwel ernstige twijfels gerezen over de
juiste opzet. Deze zijn mede ingegeven door
informele mededelingen van de zijde van de
ziekenhuiskommissie ten aanzien van zowel
de funktionele als van de bouwkundige
plannen. J

Hoewel de ziekenhuiskommissie al eerder
op enkele onderdelen bezwaren had 1aan-
gevoerd, hadden b en w de indruk gekre-
gen dat hierop in belangrijke mate was tege-
moetgekomen.

B en w voelen er weinig voor om de bouw
nu alsnog geforceerd te realiseren, aange-
zien zij tot de overtuiging zijn gekomen
dat een kritisch onderzoek rnoet worden in-
gesteld naar de kuratieve funktie van de
„longstay", alsmede naar de medisch-tech-
•nische opzet. In dit onderzoek moeten ook
de -kwantitatieve resultaten worden betrok-

sporthal

ken van de observatie van de patiënten en
deze zouden moeten worden bekeken in ver-
houding tot de huidige behoefte aan ver-
pleegakkommodaties voor gestoorde bejar-
den.
Ook achten b en w een onderzoek nodig
naar de vraag of de huidige bouwkundige
opzet (laagbouw) moet worden gehand-
haafd of dat de voorkeur moet worden ge-
geven aan een bouw met twee verdiepin-
gen.
Dit is daarom van belang omdat het kol-
lege gebleken is dat met name in de kring
van deskundigen op dit gebied zich inmid-
dels ook een verdere ontwikkeling van ge-
dachten over de totale problematiek heeft
afgetekend.
Het kollege zal zich binnenkort in verbin-
ding stellen met de geneeskundig hoofd-
inspekteur voor de geestelijke volksgezond-
heid en de ziekenhuiskommissie om het
programma van eisen op bepaalde onder-
delen aan te passen en in overeenstemming
te brengen met nieuwe opvattingen over de
behandeling en verpleging van deze pa-
tiënten.

ZANDVOORT HEEFT
SLUITENDE BEGROTING
VOOR 1972
De gemeentebegroting van Zandvoort voor
het dienstjaar 1972 is sluitend. In de nota
van aanbieding deelt het kollege mee dat
dit resultaat voor een deel het gevolg Is
van de voor dit jaar vrij gunstige uitkomst
van de uitkering sociale zorg uit het ge-
meentefonds.

In tegenstelling tot het waterbedrijf — waar
bij een verhoogde omzet de winst een da-
lende tendens vertoont — bewegen de eks-
plpitatieresultaten van het gasbedrijf zich in
stijgende lijn. In vergelijking met 1971 is
df> winst verdubbeld. De verkoop van gas
is geraamd op 18 miljoen m3 tegenover 15
miljoen in 1971 en \2Vz miljoen in 1970.
In twee jaar derhalve een stijging van de
omzet met ruim 40%.
Het gemeentebestuur oefent in de nota kri-
tiek op de rijksbijdragen aan het politie-
apparaat. De normen van het rijk zijn geheel
ontoereikend om het nadelig saldo van de
politiebegroting te dekken. De ten laste van
de gemeente blijvende kosten van de politie
voor 1972 worden geraamd op ƒ 107.482,-.
Dit betekent ten opzichte van 1971 een stij-
ging van ƒ23.810,— (28%), aldus het
kollege.

3.
4.
5.

Is het uw kollege bekend, vragen zij, dat in
Zandvoort is opgericht de vereniging tot be-

NOG EVEN EN...

Nu zware jongens hun brede schouders
hebben gezet onder de oplossing van het
huisvestlflgsvraagstuk en op verzoek" van
huiseigenaars en makelaars gekraakte pan-
den 'gezellig' ontruimen, zijn wij toch wel
benieuwd naar de reaktie van de overheid,
vertegenwoordiger van het wettig gezag.
Toen Release jonge dakloze gezinnen begon
te helpen aan onderdak In Haarlem en
Zandvoort greep het wettig gezag door mid-
del van het politieapparaat dlrekt In. Kra-
ken was een Illegale.handeling In een door
<de wet geordende en beschermde samen*
leving. In Haarlem schijnt de politie echter
werkeloos te hebben toegezien toen de be-
hoeders van het prlvé-elgendom — een
•soort omgekeerde Robln Hoods — een
Ikrakersgezln op straat zetten en hun huls-
Iraad vernielden.
Voor sterke mannen opent deze lamlen-

basketballgeschiedenis gemaakt in de door
ruim 1000 toeschouwers bijgewoonde ont-
moeting tussen landskampioen Levis/Fla-
mingo's en eredivisiedebutant Mars Energie
Stars, het vroegere Lions met Zandvoort als
'thuishaven'.
En bij een "geschiedens horen hoogte- en
dieptepunten en die waren er in het duel
tussen de basketbajlgiganten Flamingo's en
Mars.

Notulen van de vergaderingen^ van 15 Hoogtepunt vormde voor de Stars onge-
twijfeld de beginfase waarin het zich via
12 — 12 wist te handhaven en nog later
Levis/Flamingo's met 21 — 12 overklaste.
Het passeren van landskampioen Flamingo's
door de debuterende Mars-mannen bracht
sensatie teweeg onder de supporters van
beide partijen. Bij de ruststand was de voor-
sprong van de Energie-mensen weliswaar
geslonken (49 — 44) maar zij hadden door
het briljant spelende basketballfenomeen

1.
juni en 21/22 september 1971.

2. Ingekomen stukken.
Benoemingen enz.
Begrotingswijzigingen.
Inbreng pand Kruisstraat 6 in het
Grondbedrijf.

6. Aanvulling bebouwingsvoorschriften be-
stemmingsplan „Noorderduinweg II".

7. Verordenig Woonwagencentrum.
8. Voorlopige vaststelling rekeningen over

1969.

uit. De thuisklub mag echter op een spek-
takulair en schitterend duel terug zien. En
dit is beslist geen schrale troost.
De topscorers bij Mars waren: Michael
Childress 16—17, Roei Tuinstra 18—9 en
Roy Leysner 10—5. bij Levis/Flamingo's:
Marioneaux 1—12, Moore, 6—16 en Ombre
12—6.
Zondagavond krijgt Mars Energie Stars de
huidige lijstaanvoerder Rptterdam-Zuid op
bezoek. Ook deze wedstrijd zal veel span-
ning brengen en Mars rekent ook nu weer
op een flinke opkomst van het thuisfront in
de Pellikaanhal.

meeste nederlanders
hebben een slecht gebit

Drive-in
te huur *met disc-jockey + roadmanager voor
alle festiviteiten, ƒ 250,—

RADIO PEETERS, tel. 3618

'^9. Bijdrage in kosten applikatiekursussen Direkt na de hervatting rekende men op een
kunstzinnige vorming bij basisonderwijs. kracntjg weerwoord van Flamingo's met de

10. Aanbrengen schuifwand en gordijnen in sprankelende Marioneaux als de man die de
aula Wim Gertenbachschool. puntjes op de i van Levis zou plaatsen.

11. Vorming van een stichting voor school- Maar de Flamingo's kregen eenvoudig geen
advieswerk en onderwijsbegeleiding.

12. Toekenning uitkering ineens aan ge-
meentepersoneel (nakalkulatie trend
1971).

13. Verlenging garantiebijdrage Stichting
Borgstellingsfonds.

14. Medewerking stichting zwembad.
!5. Verhoging van het tarief van de par-

keermeters.
16. Bestuurlijke organisatie Zuid-Kennemer-

land.

kans om te schitteren binnen de muren
van de Pellikaanhal. Vrijwel konstant hield
Mars de marge op zo'n acht, tien of twaalf
punten. Toch kwam het moment dat de
lands-kampioen er in zou slagen een — zij
het geringe — voorsprong te nemen. De
Amerikaan Bill More bracht de stand voor
zijn team op 87—88.
En toen kwam voor Mars het drama en
dieptepunt in de historie. Marsspeler Frans
Stiphout mocht na een persoonlijke fout van
tegenspeler Kees Akkerboom twee strafwor-

17.

wen zonder vergunning bij Zandvoortse
laan.

18. Garantie hypothecaire geldlening.
19. Herziening grondprijs verzorgingstehuis

voor bejaafden in het Kostverlorenpark.
<dlge houding van het gezag ongekende 20. Intrekking-verordening verstrekking kon-
IperepBktieven de maatschappelijke proble- ' . sumptieve kredieten.

2f. Rapport van de Werkgroep Stichting
Jeugdcentrum.
Verlenging ontruimingstermijn
Woonbaar verklaarde woning.

„ . . . . . . . pen nemen. Stiphout — een uitstekende
Preadvies inzake een brief van mevr. £ ,er _ ,aalde dlt keer jammerlijk en beide
A. J. van der Moolen betreffende bou- vJorpen gleden als een vertraagde film langs

de baskett. Door dit drama kon Levis/Fla-
mingo's met één punt verschil langs Mars
komen. De geschiedenis was gespeeld. Punt

onbe-

men van 6nze samenleving mét de vuisten
•te regelen. Als men nog even wacht met
handelend optreden hebben ze een Ideologie, 22'
verwisselen het kolbert voor een uniform bn 23 ^ziging' bëzofd'igi'ngsrëgeling wethou-
de hele geschiedenis van een kwart eeuw_ ders 1953.
geleden begint opnieuw. Overdreven? Kop» 24l Voorhaven Umuiden.
nou. 2ö Is hot toch begonnen. 25. Rondvraag.

VER5TEEDE
HRLTE5TR. IQ • TElrï44S9 - ZRKDVDORT

De bevolking van Nederland heeft ongezon-
de gebitten. Een belangrijk deel van het
nederlandse volk krijgt geen op behoud
van het gebit gerichte tandheelkundige ver-
zorging. Van verzorging van het melkgebit
Is nagenoeg geen sprake en maatregelen
vooraf tegen tandbederf worden niet of nau-
welijks toegepast. Tot die konklusies komt
de Gezondheidsraad in een advies aangaan-
de de tandartsenbehoefte in Nederland.

De rapporteurs stellen vast dat er in Ne-
derland een schrijnend tekort is aan tand-
artsen. Nederland beschikt over één tand-
arts op 4266 inwoners. Voor elke inwoner
zijn per jaar slechts 20 minuten voor tand-
heelkundige behandeling beschikbaar. Als
bijzonder noodgebied wijst de kommissie
het Rijnmond-gebied aan waar het herhaal-
delijk voor komt dat fondspatiënten niet
kunnen worden ingeschreven voor tandheel-
kundige behandeling.
Wat de tandheelkundige verzorging van
ziekenfondspatiënten betreft, stelt de kom-
missie vast dat het verstrekkingspakket niet
meer voldoet aan de op wetenschappelijke
en sociale gronden te stellen eisen en dat
dit pakket drastisch zal moeten worden
herzien. Dit gaat volgens de rapporteurs ook
op voor het verstrekkingenpakket van de
schooltandverzorging.

Volgens de kommissie zal het tekort aan
tandartsen alleen kunnen worden opgeheven
als de bestaande opleidingen aan de vijf
universiteiten hun kapasiteit in de toekomst
volledig tot ontplooiing kunnen brengen. De
kommissie voorziet in dat geval dat Neder-
land in 1982 za\ kunnen beschikken over
één tandarts op 2900 inwoners en in 2000
over één tandarts op 2000 inwoners.
Uiterst belangrijk acht de kommissie het
inschakelen van hulpkrachten die de tand-
arts tal van roetinewerkzaamheden uit han-
den zouden kunnen nemen. Men wijst in dit
verband op de opleiding tot mondhygiëniste
die onlangs is gestart aan de rijksuniversi-
teit te Utrecht.
Teven wijst de kommissie nog eens op het
haars inziens uiterst grote belang van de
drinkwaterfluoridering. Gesteld wordt dat
door het gebruik van gefluorideerd drink-
water vanaf de eerste levensjaren, het tand-
bederf met 50% wordt verminderd.

WATERSTANDEN
H.W. L.W.

okt.
22
23
24
25
26
27
28

H.W. L.W.

4.51
5.25
6. —
6.39
7.28
8.20
9.40

0.50
1.24
1.56
2,38
3.09
4.19
5.38

17.06
17.40
18.14
18.58
19.50
20.56
22.20

13.06
13.44
14.09
14.57
15.48
16.56
18.17



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort geeft hier-
bij kennis van het voornemen van burge-
meester en wethouders om met toepassing
van artikel 17, 1e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor de tijd van 6
maanden vergunning te verlenen voor het
oprichten van een staalkonstruktie op het
perceel Noorderdumweg 44.
Het bouwplan ligt ingaande 25 oktober
1971 gedurende 14 dagen ter inzage ter
gemeente-sekretane
Eventuele bezwaren tegen het bouwplan
kunnen gedurende bovengenoemde termijn
door rechthebbenden op aangrenzende en
nabij gelegen gronden schriftelijk bij burge-
meester en wethouders worden ingediend

Zandvoort, 18 oktober 1971

De burgemeester voôfflSemd,
A. NAWIJN.

De heer K. C. van der Mije Pzn., wethou-
der van sociale, kulturele en sportzaken en
gemeentebedrijven, is op de woensdagen 27
oktober en 3 november 1971 verhinderd
zijn wekelijks spreekuur te houden.,Zij, die
de wethouder wensen te spreken worden
verzocht een telefonische afspraak te ma-
ken.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

000 Brandmelding

1 Politie (alleen noodgevallen)

043 3044. 30S5 Politie

•' eentesekretane

-u- Inlormatiebureau Vreemdelmgenver
keer kiosk Raadhuisplein

!' logene C Waaning, Sophiaweg 4

.il35 Drukkerij Oudt v/h Gertenbaclv
Achterweg 1. IOMGV

023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld. SAAB-
service-dealer

.1424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

nier stichting nederland
acht financiële steun

i

publiek onontbeerlijk!

BURGERLIJKE STAND
15—21 oktober 1971

Geboren: Michelle, d.v. S. G. de Boer en
M. Voerman.
Overleden: Martinus Boshuis, oud 78 jaar,

. gehuwd geweest met E. F. Raste. Geer-
truida Margaretha van Ingen, oud 82 jaar,
gehuwd geweest met J. Keuning.
Gehuwd: Anthoon Drommel en Vvonne

1 , Keesman. >
', , s Geboren buiten de gemeente: Dimitri Alexan-

.-{ „' , der,, z.v. W. B. Gazan en I. S. Wejss. Mi;
De Nier Stichting Nederland houdt in de De Nier Stichting Nederland (opgericht chael, z.v. R. Landman en S. Versfeld Fre-
periode van 1 t.e.m. 6 november de jaar- mei 1967; giro 88.000) heeft, met veler naV- Sabine-Corrine, d.v. E. C. Smit en M.
lijkse nationale mzamelingsaktie t.b.v. nier- medewerking, reeds drie kunstnier-apparaten M.G. s°l- Esther Susanna, d.v, J. E, K. van
patiënten. Van 1 t.e.m. 5 november vindt kunnen financieren, speciaal bestemd voor Wijnen en A. J. W. Costerus. SylvJa, d.v.
een huis-aan-huis-kollekte plaats. Op 6 no- de behandeling van nierpatiënten thuis. Zij c- Blom en A. C. Koper. Jeroen, -z.v. L.
vember wordt de financiële aktie afgesloten steunt het- wetenschappelijk onderzoek op Swart en A. Vink. Monique Yvette, d.y. A.
met een straatkollekte. gebied van niertranspiantaties en kunstnier Dommisse en S. Lieshout.
Is steun van partikulieren nodig? Ja, zegt en helpt instellingen die op het gebied van Overleden buiten de gemeente:- Johanna
de nierstichting. de niertransplantwie" en kunstnier werkzaam Maria Cornelia van Breemen, oud 67Vjaar.
Meer dan 200.mensen per jaar sterven in zijn. gehuwd geweest met R. B. Dosse. Pieter
Nederland aan niervergiftiging, zij hadden De inwoners van Zandvoort kunnen meehel- Koeze, oud 78 jaar, gehuwd met J. Boen-
in leven kunnen blijven. Het zijn die patiên- pen de doeleinden van de nierstichting te dermaker. Antonia Jacoba Valleggia,.oud 80
ten, voor wie geen plaats kon worden vrij- verwezenlijken door de huis-aan-huis- en Jaar.' gehuwd geweest met C. A. Allebes,
gemaakt in een van de 16 bestaande kunst- straatkollekte tot een kljnkend sukses te Antje van het Kaar, oud 82 jaar, gehuwd
niercentra, omdat de kapasiteit van deze maken.' Kjpjlektanten(trices) kunnen zich Qeweest met. W-,de Vries,
centra haar grenzen" heeft. De keus, wie opgeven bij navolgende adressen: mevr. A'' Rektifikatle:"" •>• " f i'
wel voor de behandeling in aanmerking komt Nawijn, Wilhelminaweg 68 en mevr. J. F. de Ondertrouwd: Jacob Kraayenoord en Theo-
en wie niet, is voor de zieken en hun om- Bruijn, Keesomstraat 489, tel. 3M3, dora Johanna de Jong. f
geving een even schokkend alternatief als' " ' •• * 't I.C..-N;
voor de artsen, die dagelijks met dit pro-
bleem in aanraking komen. Er zijn meer pa-
tiénten die aan een kunstnier geholpen moe-
ten worden dan er kunstnieren zijn. De 16
kunstniercentra zijn nog te gering in aantal
en nog niet voldoende over het land ge-
spreid.
Er worden thans in Nederland, in ca. 16
centra, omstreeks 230 patiërjten aan een
kunstnier behandeld. De kosten van deze
behandeling worden door de ziekenfondsen J__ __ _. Jj'_ _-l _. _^ J / •-*
gedragen. De meeste partikuliere ziektever- 1T1 ii.GO.GjLJl3.ll.CI. ' "J

zekeringsmaatschappijen zijn eveneens be- ** ** w *»^»» •*•*»*•
reid de dure behandeling te vergoeden. Er
moeten echter meer centra komen en er r
moet meer personeel worden opgeleid. Per Het aantal auto s dat men In het jaar 2000 aldus prof. Polak.
10 patiënten zijn ongveer 5 verplegenden op onze wegen zal kunnen aantreffen zal Wat de stedelijke verstikking betreft, wees

in het jaar 2000
10 miljoen auto's

8"* de «"naatt" .
behandeling, waarbij de patiënt die daartoe tu|9en zullen
eerst is opgeleid, aan een „eigen" kunst-
nier thuis wordt geholpen.

.
zakelijk, dat er op korte termijn reeds iets van Ondernemers in het Karosserlebedrijf.
geschiedt teneinde de overbrugging tot

Maar de voer- prof. Polak erop dat er onderscheid jfnoet
kleiner zijn en van worden gemaakt tussen het verkeer binnen

een energie gebruik maken, die niet hln- en buiten de stad. Ook binnen de stad zijn
derlijk Is. Dit zei de futuroloog prof. dr. F. er nieuwe mogelijkheden die een vergaande

geheel te lenden. Het is echter hoogst nood- den k00?™8 van de Nederlandse Vereniging blemen. De futuroloog dacht daarbij",, aan
" . . . " autowegen boven of onder de stad erï'we-

gen rond de stad met grote parkeerterreinen
die aansluiting hebben op het stedelijk open-

zondheid, de steun van het partikulier inifia- scni' 2'Jn tussen de toekomstauto en de baar vervoer, elektronische taxi's en hupsen,
tief onmisbaar. Bij de grote bedragen, nodig huidige auto, vooral wat ruimtebeslag be- Buiten de stad, zo verwacht hij, komen
voor uitbreiding van de kunstniercentra, treft. Het voertuig zal worden afgestemd andere oplossingen. Men zal overgaan op

tens^h^ppelrj^^nderzo^^en *voor^maat" °f? het doorsnee3ebruik ervan en geschikt nieuwe soorten wegen die voorzien wo/den
schappelijke hulp aanpatiënten, gaat het om zijn voor een of tvjee personen, aldus prof. van mechanismen voor elektronisch te be-
,,slechts" 200 mensenlevens per jaar. Juist Polak, die voorspelde dat een opmars zal sturen auto's zodat er in elektronische'|rou-
«=„ ̂ If.̂ tllJl-bf«-hMid Îl,î ntal betekent komen van de mini-auto, op dezelfde wijze tes geleiding kan plaatsvinden. Dit 'neeft
««„ .̂„,„ ,„«. „„ „„„ ,,. ,„..,,. a|g djt ^^ onder meer de radio is ge- tot gevolg dat men in de toekomst dé rij-

beurd. ' eksamens voor elektronische auto's zal|}<un;
De toekomstige auto zal zeer wendbaar, nen afschaffen, meende prof. Polak. "
licht en sneLziin, maar ook. veilig onder alle

een stimulans en een uitdaging.

INFORMATIE-AVOND
HARTSTICHTING
De afdeling Zandvoort van de vereniging omstandigheden, aldus prof. Polak; Naar
.„Vrienden van de hartstichting" houdt een zijn oordeel zal de toekomstige auto zich

clffi'r^r hè? G^ent̂  ZOWel boven als °nder water kun"e" bewe'
sport en spe]

-525 W Schouten, centrale verwarming, '
ohehaarden. gasforn.. wasautomaten

5769 Sekr Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

'huis aan het Schoolplein.
Na een inleidend woord van de afdelings

gen, maar er zijn pok kombinatiemogelijk-
heden aanwezig. Hij dacht hierbij aan kop-

\
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

voorzitter, de plaatselijke arts dokter J. G. peling, aan andere transportmogelijkheden. Programma zaterdag 23 oktober:
"ie thans kent in de ruimtevaart.Renssen, hartspecialist zoais

luis in Haarlem een in- „ . .
leiding houden over de mogelijkheden om De auto van de toekomst zal, zei hij, be-
het hartinfarkt te voorkomen en over de schikken over een automatische chauffeur,
methoden die zijn en worden ontwikkeld om
lijders aan hart en vaatziekten te revali-

APOTHEEKDIENSï -
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bi) afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233

WIJKZUSTER:
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
22—28 oktober:
ZEESTRAAT APOTHEEK, Zeestraat.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 24 oktober:
Kerk:

10.30 uur: ds. P. v d. Vloed. Jeugddienst
tevens Oogstdienst.

Jeugdkapel:
10.30 uur: Bezoek*aan de'"jeugddfenst
in de Kerk.

•CD PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 24 oktober:

1030 uur: prof. dr. A. van Biemen, n.h.
te Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg

Zondag 24 oktober:
10 uur: ds. J. de Waard.
19 uur: geen opgave ontvangen

Het Huis In de Duinen: - nes
1930 uur: ds. %). de Waard.

H. AGATHAKERK, Grote Krocht 45
Kernverkondiging uit de liturgie van de we-
reldmissiedag: VOOR NIETS HEBT GE
ONTVANGEN, VOOR NIETS MOET GE
GEVEN.
Zaterdag 23 oktober:

19.30 uur: misviering.
Zondag 24 oktober:

9.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met zang van da-
mes- en herenkoor, gekombineerd met
het kinderkoor.

O.L.VR. STERRE DER ZEE, Llnnaeustraat
Zondag 24 oktober:

8.30 uur en 11 uur: misvieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

5 SVJ—Zandvoortm.
16 HBC—Zandvoortm. 2 '
47 Zandvoortm. 4—Terrasv. 2
55 Zandvoortm. 3—SVJ >5 "

lezen terwijl B-junioren: l
Hoofddorp 1—Zandvoortm.

bijzonder belangrijk voor de aktieve en pas- ,£ |jfg Jzg^rtm. 3
instruktieve film worden sieve verkeersveiligheid, waardoor belang

vertoond, getiteld: „High blood pressure" njk mjnder verkeersongelukken zijn te ver- C-junioren:
en „Heartbeat . In de pauze kunnen schrif ~ ~
telijk vragen worden gesteld, die na de , ...

-- • - ligheidsmechamsmen worden ingebouwd,

,deren en te helpen handicaps te overwin
nen.
Daarna zal een

waardoor men de krant kan
men rijdt. Deze technische vooruitgang is

- yff> *P

. 15£1ÏB u.
15.15 u.
15.15 u.

14 u.
15.15 u.

.
136 Zandvoortm. 4- Bl'daal 5

pauze zullen worden beantwoord.

na
lrrio wachten. Ook zullen in de auto's' veel vei- J4.;) HBC 1—Zandvoortm. 1

r>a de , . . . 1 5 5 DCO 1—Zandvoortm. 2

Spaarpotje maken?

5%

7%

Akkoord,
maardah met;
rente bij de ABN
Spaarboekje/Spaarrekening
Direct beschikbaar ƒ 2.500,-;
één maand opzegging voor hogere bedragen.

Spaardeposito Drie maanden opzegging.

Spaardeposito Zes maanden opzeggirig.

Spaardeposito TWaalf maanden opzecjging.

Spaardepositq Twee jaren opzegging.

Spaardeposito met oplopende rente.,- }
Looptijd twee tot vier jaar. Bij onpame
in het derde jaar over de gehele looptijd 6!/2%.
Bij opname in het vierde jaar over dV
looptijd langer dan twee jaar 6%%. Bij opname
na vier jaar over de laatste twee jaar 9%.

Spaardeposito Drie jaar vast. ! ;-r

Spaardeposito Vier of vijf jaar vast. • •

Jeugdsparen met de Zilvervloot: 6%
4- een premie van 10% over inleg en rente. ^

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORT. GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 6341

161 Zandvoortm. 3—Haarlem 3
174 Zandvoortm. 4—DCO 3
185 Zandvoortm. 5—DSS 4
215 OG 4—Zandvoortm. 6
A-pupillen:
222 HBC 1—Zandvoortm. 1
234 Zandvoortm. 2—Bl'daal 2
245 Zandvoortm. 3—Schalkw. 3
253 Kenn.land 4—Zandvoortm. 4

14 u.
15.15 u.

14 u.
uitg.

1'4-u.

11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.

10 u.

14.30 u.
10 u.
12 u.

9.45 u.
9.45 u.

9.30* u.
'~üitg~.

ƒ/,!
12 u.

-12- u.
14:3Q'u.

15:15 hi.

Programma zondag 24 oktober:
Zandvoortm.—OVVO
Zandvoortm. 2—Stormvogels 2
DCG 3—Zandvoortm. 4

24 St.voges 5—Zandvoortm. 4
29 Sp.stad 2—Zandvoortm. 5
33 KIC 3—Zandvoortm. 6
66 TYBB 6—Zandvoortm. 8
95 Haarem 10—Zandvoortm. 10

167 Zandvoortm. 11—TZB 9
A-junioren:
172 Zandvoortm. 1—DEM 1
190 Zandvoortm. 2—HBC 2
193 Schoten 2—Zandvoortm. 3

R.K.è?VVThe Zandvoort
Programma zaterdag 23 oktober:
B-junioren:
81 N AS 1—TZB

C-junioren:
171 TZB 1—Spaarndam 1
214 TZB 2-Schakwijk 3
A-pupillen:
229 TZB 1—THB 1
•243 Bloemendaal 3—TZB 2
B-pupillen: ^
276 VVH a-TZfi'b *

Programma zondag 24 oktober: '" |" '
19 TZB 1-Geel Wit 1 14,éO u.
38 Stormvogels 6—TZB 2 12 ~U-
59 Heemstede 2—TZB 3 '12 u
70 TZB 4—De Brug 3 12"u.

151 TZB 7-Alliance 4 -12 u.
155 TZB 8—Geel Wit 8 14.30 CL
167 Zandvoortm. 11—TZB 9 , -uitg.
A-junioren: ''
181 Geel Wit 1—TZB 1 14.3Ö*Ü.
221 DIO 2-TZB 2 J4.30 U

Zandvoortse volleybal-teams spelen
eerste thuiswedstrijden t t^ • *y,
Volleijbalclub „Sporting-O.S.S." hlirreersté '
thuiswedstrijd in de Sporthal Pellikaan. De
tot nu toe gespeelde uitwedstrijden lever-
den uitstekende resultaten op. De Ie teams
bleven ongeslagen. &
Het programma van zaterdagavond luidt: \
Dames: 'j
Dames: Sporting-OSS 1—Die Raeckse 3;
Sporting-OSS 2-VVGS 2; Sporting-OSS 3
-FES 6.
Heren: Sporting-OSS 1—VCIJ 3; Sporting-;
OSS 2-DSS 4; Sporting-OSS 3- HBC al-
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur. "

mensen
en zaken
wat moeten we nu?

Ja, wat moet je? Je denkt een hele boom
te kunnen opzetten over- het een of ander
geschil in de wereld, over een lafhartige
moord of een tachtigjarig huwelijk en dan
opeens'stokken de woorden niet alleen in
je pen,'* maar ook in je keel. Je weet niets
meerl -Leuk, als het vrijdagmorgen gaat
worden. Dan krijg je dat kriebelige gevoel
in je maagstreek, zoals je dat had bij een
proefwerk op school vroeger! -
Want er moet iets gebeuren. De mensen
yan de zetterij en de drukkerij en de... nou
ja, wie nog meer?... wachtea~op je penne-
vrucht en... (Vindt u ,,pennevrucht niet
een'verschrikkelijk mooi woord? De tach-
tigers hadden er al weetJyetO,- Goed, ik
weet het dus niet. De politiek kan me ge-
stolen worden, de gemeenteraad is in zo-
verre interessant, dat de dame en de. heren
altijd beantwoorden aan mijn'straf aandrin-
gend gevoel voor slaap. (Ze,, maken.-het
altijd zo laat), Nou" ja, weirjaan gewoon
verder". Hirohito is weg, *er zljii^drie gebou-
wen gekraakt, er is een knokploeg tegen
krakers opgericht, er is een boekbinder

,drieènvijftig,.jaar bij een en-.dezelfdeSwrna
geweest, er zijn vijf auto's op elkaar ge-
knald, drie spionnen zijn.uitgewezen, ^zeyen-
tig mensen zijn omgekomen'bij ëen,< vlieg-
ramp en de Synode van de Rooms katho-
lieke kerk verzet zich tegen gehuwde pries-
ters in het ambt. Goed, goed... kan alle-
maal, maar wij moeten "leven. Hoe leven
wij dan wel? Want, als je zegt dat je lééft,
moet je dat ergens Waar maken'. Dan"rrioet
je ten minste kunnen aantonen dat je niet
van plan^bent op korte termijn '„uit te stap-
pen".^,En dat "kan lang niet iedereen. Je
moet gewoon léven, helemaal in harmonie
zijn met jezelf en je medemensen, alles voor
lief nemen en de rotzooi de rotzooi latent
Wat dacht u: als Karel Appel nooit had ge-
zegd: „Ik rotzooi maar wat aan", dan had-
den we nooit geweten wat rotzoo i was.
Voelt u? Kalm blijven. Sommige dingen, die
in deze wereld gebeuren, zijn afhankelijk
van de ingreep van talrijke mensen en in-
stellingen. Je kunt er nooit een gefundeerd
oordeel over vellen, omdat er zóveel' men-
sen en zaken bij betrokken zijn..'. Dan~1<orn
je ertoe, om te zeggen: Voor mij kan je
wat, je kan desnoods de boom in.
En toen kwam opeens de lucht- en de
mif jeuverontreiniging...
Kunnen we nog blijven leven? Jawel, bij de
gratie van wie? De industrieën = laten ons
geen'ruimte, die. slurpen al onze centen en
lucht 'op. Onze' betalingsbalans moet.in
evenwicht blijven. Komt er niet op aan of
wij stikken in de „smog" of sterven aan
chemische afvalprodukten. We krijgen een
nette begrafenis van het ziekenfonds met
alles er op en er aan.
Zeker, een somber beeld, maar wat moeten
we?
De regering leidt ons. .En die kan ook stlk-
ken... Wat moeten wij dan? MOMUS

Zandvoortse Hockey Club
Programma zondag 24 oktober: •~%
Dames senioren: --., sn
Laren 1—Zandvoort 1 - -** feUcu.
Zandvoort 2—Leondas 2 • ." 1jTu.
Pinoké 4—Zandvoort 3 12.45-u.
Zandvoort 4—Reigers 2 t2_u.
Heren "senioren: " ' -_:f?
Eechtrop 1—Zandvoort 1 14.30 lu.
Victoria .3—Zandvoort .2" 14.30 u.
HBS 3—Zandvoort 3 .-,- ' - 11'u.
BMHC 8-Zandvoort 4 ' 13 "u.

Sportvereniging O.S.S.
Na de herfstvakantie ;yan de -zandvooctse
scholen zullen -ook de lessen -'van O.S.S.
weer beginnen op maandag 5 oktober a.s.

.Reeds op de 1ste avond zullen de inwoners
(zowel leden als niet-leden) in de gelegën-
heid worden gesteld de z.g. trim-test van
het K.N.G.V. af te leggen, die met steun
van de N.S.F, en de hartstichting wordt-ge-
houden in het gymnastieklokaal van de-Wil-
helminaschool-'en wel op maandag voor
heren en dinsdag voor dames, belde avon-
den aanvang 8.30 uur precies. ^f
Vooral in deze jachtige tijd is gezond?-;en
fit blijven één der belangrijkste <aktQ,ren,
waarbij O.S.S. ook de ouderen behulpgajjmi
wil zijn. De volgende tnm-tests zullen pfaats
vinden in februari en mei zodat men '*Hor-
uitgang zelf kan vaststellen. -* 3^ v
De mèisjes'-keurgroep van O.S.S. legt ortöer
vakkundige leiding de laatste hand aan de
voorbereidingen aan de driekrmgenwed-
strijd tussen ploegen uit de Kennemeren
Zaanse turnkring en het N.H.Z.-kwartierP*lie
op 6 november a.s. in jJe^sporthal te Kföm-
menie plaats vindt. " 2i.

Sporting-badminton-teams ;̂
nog ongeslagen - 'i',
De twee teams van Sporting Club, die-aan

15.15 u. de competitie van de Ned^éadminton Bond
deelnemen, zijn rnog steeds ongeslagen, J.l.
zondag werden Amstelveen l' en Busstjm 2
resp. met 6—2 en 5—3 verslagen. 4r.j
A.s. zondag spelen beide teams weenj.thuis

merend).

'U kunt de wd helpen Zandvoort gezond
te houden door volgend jaar geen 65 te
worden'.



PEETERS ^^grammofoonplaten, portable nnadio's en t.v.'s
haltë^f^at 56 Ü^r-' " jrr zandvoort ^ o".. telefoon 3618
RADIO PEETERS nty./hi-fi ap^èratuur:, televisie,, radio's, recorders*

""•*"jP'l ' - ' ' ''"*j" i" '•> i - ", • st> . i / ' i l . l .'' |s> • i"''t r- . .' "

prck-u|DS, cass. recorders, onderdelen, groeit en klein huish. apparatuur
Passage 11 — zandvoort - telefoon 5458

*T-

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

, en warmwater-installati^s, onderhoud,, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

l'C

THORBECKESTRAAT 19 - 'ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Voor showroom, winkel of kantoor

TAPIJTTEGEL: BOET ÏEK ASTRA
KORTE GIERSTRAAT, 1 -• HAARLEM

Schilders-
bedrijf

' " DAGELIJKS van 1—6 uur'
'Jf ZATERDAGS van 10—6 uur

Telefoon 2638.

Makelaar 0.0.
H.W.COSTER

Burg, Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
• - of WONtNG

.Administratie van onroerend tgoed en'
• assurantiën

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

| Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

i verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„ZandvooRrt"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
i

Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Neem uw brood, koek,
beschuit enbiscuits
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite' '
Aluminium jaloezieën met '
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem
Te koop Fiat 600 1965
R. Briejer, W. Drayerstr. 11,
tel. 3250.

Balletspietzen en schoenen,
mt. 38, W. Drayerstraat 11,
tel. 3250.

Kwaliteit voor alles
ui

en sportieve prijzen

u IM; G ir s

r Voor fouten In telefonisch
n' opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, m div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

HALTESTRAAT 3
500 gr. PRACHT RUNDERLAPPEN "3.48
500 gr. MAGERE RUNDERLAPPEN ... 4.28
500 gr. FIJNE R1BLAPPEN ....: 3.98
500 gr. HAMLAPPEN a 4.48
500 gr. LAMSBOUTLAPPEN .l..'....s.f.'3.88
500 gr. DOORR. VARKENSLAPPEN ..~ 2.48

500 gr. MALSE ROSBIEF 5.68
500 gr. VARKENSFRIKANDO 4.88

.500 gr. VARKENSROLLADE 4.88
500 gr. HAASFILET 5.48
500 gr. RONDE LAMSBOUT 4.88
500 gr. KALFSLAPPEN 5.98

DE HELE WEEK , " •- c

REKLAME 5OO GRAM
VERSE BRAADWORST

''OF SAUSIJSJES
St

2.
WEEKENDRECLAME:
100 gr. HAM en
100 gram BERLINER

samen

1.29

DINSDAGS:

500'gram • * n QD •
varkenskarbonade t. 30

T i

750 gram • • n -
rundlappen 't.'fO.

i i
150 gram Is véél voordeliger!

ISO^r. gebr. rosbief 7£
1 50 gr. gebr. frikando 7£

150 gr. Ardenner ham 7!
150 gr. cervelaatw ,0!
1 50 gr. boerenworst 1 ,01
150 gr leverkaas 1,01
150 gr. gelard. lever ...... 1,3!
1 50 gr pekelvlees 1 ,2!

JfjO gr boterh.w 99 et
150 gr saks 99 et
nn*__ enz.

1
1
>
)
J
t
t
)
)

WOENSDAGS:

500 gr. heerlijk f ri'jfn
VLEESGEHAKT i. 10

Slavinken van 55
Harrtburgers van 55 n oc
Frikandellen van 55 U. UU
' ft ?< p.st.

Varkenshaasjes 1,45 100 gr.
Wiénôrl Schnitzel 1,25 100 gr.
Panklare Schnitzels 98 100 gr.
Malse .blefstuk 1,60 100,gr.T
Kogelblefstuk 1,80 lOOgr.
Haasblefstuk .5.90 100 gr.
Saté-vlees, '-""
mals ''en mager 95 et. f 00 gr.

u <" !

Vojor een heerlijke fondue:
Ossehaas • Varkenshaas
Hamgehakt - Kalfslever
Vraag eens In de" winkel!

DONDERDAG :̂
'260 gram OIO
bief-tartaar *•lö

250 gram J] 70
rauwe lever U. Iu
500 gr. magere \ QQ
speklappen '•°°

1 00 gr. pekelspek j, 55 et.
100 gr. mager rookspek 69 et.
2 Filet Americain 1,79
200 gr. vleessaiade 98 et.
Alles voor erwtensoep. v

Voor uw hond en poes
PENS, HART,
KOPVLEES
enz. enz. :*?-

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l i.

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415. ' >"

Wasautomaten
•^HOGE Inruil oude wasma-

rchine.,iBetaling invioverleg.
Inlichtingen 'V E L O',

Zeestraat 37, 2arYdv8èrft. • '
. Tel. 4590 en Grote Markt,
r hoek,Jansstraat, Haarlem.1,
'-Telefo'ph (023) 320423. •

Parketvloeren
~1ncl. ohdervloer en leggen,

reeds y.a. ƒ23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burger.dijk' 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Alleen ZATERDAG 500 gram hamlappen . . . . 3.98

!*• '

Adverteer)
in de Zandvoortse Courant

l

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755^,

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Mevrouw G. POLM
gedipl. pedicure - manicure

Behandeling na afspraak
Brederodestr. 72, tel. 3324.

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

, Begrafenis • Transport • Crematie
.- : Rouw- en ontvangkamers

'Keesomstraat 61, Zandvoort, tel 5351
Dag en nacht te ontbieden.

" Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

(WERELDSEttSATIE!

MIDDELEEUWS

RIDDERTOERNOOI

tijdens

. JUMPING

OKTOBER

!H.O: Interfoer Lampekappen-atelier

LANGEDUKSTRAAT 34, HAARLEM, vraagt:

enige nette meisjes
•voor lichte werkzaamheden. Hoog loon.

Tel. 023-317240, na 18.00 uur: 02507-5033.

TE KOOP
Modern, goed onderhouden HUIS, met vrij uit-
zicht op de duinen, gelegen: Fahrenheitstraat 29
Indeling: woon-eetk. (open haard), eetkeuken,
kelderkast; boven: 3 slaapk., douchekamer; 2e
étage: grote slaapk. en zolderk.. c.v. (gas), voor-
en achtertuin, stenen schuur en huurgarage.
Koopsom: ƒ 69.500,— k.k.
Inlichtingen: makelaar J W. APOL - Tel. 2756

Te koop NSU 1200 TT
i.pr.st. bouwj. '69, v. Ie eig, -
Keesomstraat 173. =;

Wascombinatie te koop
aangeboden, mach. Erres,"
ƒ75—. Koninginneweg 6.
Tel. 4898.

Gevraagd: werkster, 2 ocht.
of 1 dag per week.
Boul. Pauiusloot 31.
Tel. 4179.

Accountantskantoor J. L. van
de Graaf, Vinkenstraat 1,
Zandvoort, vraagt een jong
medewerker(ster) voor het
verrichten van type- en lichte
administratieve werkzaam-
heden. Tel. 3393.

Huishoudelijke hulp gevragd
2 ochtenden p. week,
mevr. Vos, Vinkenstraat 30,
tel. 5383.

Wonmgruil. Bovenhuis aan-
gebodene 5 kam., badkam.
en tel. Gevraagd vrij huis
m. garage of zomerhuis en
koopruil.

Garage te huur gevraagd
liefst omg Koninginneweg.
Br. nr. 7801 Zandv. Crt.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvooit - Telefoon 2663

ER GAAT,.W£ER EEN HOTEL SLUITEN!
Wordt-Zajndvport toch een bejaardenoord?

Help mee Zandvoort gezond te houden.

' Wordt lid van de VVD!
Inlichtingen postbus 130.

2 Grundig boxen met een
vermogen van 30 Watt, licht
beschadigd. Het stel kostte
ƒ,432.— nu vobA ?200.—.
W. D. Peeters, tel 3618.

Radio Peeters zoekt
werkster voor 2 ochtenden
of middagen in de week.
Haltestraat 56, tel. 3618.

Te koop VW 1200 mod. '68,
ƒ2500-, tel. 4580.

'Grote rurffte beschikbaar
voor muciseren ensemble
klassieke muziek, vleugel-
piano aanw., Kostverloren-
straat 68, tel. 2071.

Uitknippen s.v.p
Waarheen straké met die
schattige jonge poesjes van
nu? Wij weten geen tehui-
zen meer. Laat daarom
pasgeboren nesten binnen
12 uur na de geboorte
pijnloos door ons inslapen.
Bel dan 3225. Of nog beter:
laat uw poes steriliseren.
Dierenbescherming.

Gaat u uw huurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

me

dé maaltijd"'.in een koekje

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO !

TECTYL is een produkt van. ValvoJine, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoime de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode. 

•̂*f

UW TECTYL-SERVICE: •>

AUTOBEDRIJF
Zandvoort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

pittig meisje gevraagd
Burg. Van Fenemaplem 10, flat 9, Zandvoort,
telefoon 5809.



Ch Leverpastei

3 blikjes
a 56 gram

Theeworst
per stuk 1 50 gram

Pain d'Alsace OhBakmeelvacuüm verpakt
fijne boterhamworst
met stukjes ham

4» ivivwnn i •Qssestaartsoep
adviesprijs 75 •

bij AH 70
zakje deze week

•fe fV" , ' " *JW.W--JDoperwtenmet
wortelen

;j FIJN 1/1 blik 109"
Boterhamworst

100 gram
CflMergpijpjesMAGERE

500 gram
B» hl J N t • mBraadworst

500 gram
Bij Albert Heijn
de week van het
Kijk-Leesr
Kinder-

kookboek
groenband

1/1 blik
vj;Alles kan in de Lepelstraat"
^door Mies'Bouhuys. •_
'̂ pagina.'s. - -
1'4 illustraties in kleur

Na, 13 nov. f 7.90

*•fforah
EXTRA G ROTE .

Potchrysant
per stukfles liter

Ch Antivries
kwaliteitsklasse A
groenmerk ± 560 gram

• ',met handige afsluitbare.schenkdop,
« basis aethyleen-glycol voor veilige
*•bescherming van het koelsysteem'Doyenné du Comice" kwaliteitsklasse ï« ^

' - '.™ •. . .. - r,, .. "- „'*"'~ >

EDET„DUBLET" TISSUE :

Toiletpapier
per rol 300 dubbele vellen

rollen in . ^ .̂
plastic draagtasj3r3ü

rood of wit
| ;meit gratis >- ,
receptenfoldér

pakket inhoud minstens 400 gram
fles 0.75 liter

EDET„DUBELIN"TISSUE

Keukenrol
2 blikjes a 22^ gram

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, Waarvan
u zich iedere dag jn iedere . ̂
AH-winkel kunt overtuigen.

grote doos
40 zakjes

dubbelpak
250 gram

Prijzen gelden van donderdag 21 t/m woensdag 27 oktober

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING '

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST .
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfólder.
Belt U ons even. ';<
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon' 4973 INSTALLATIE B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat
Zandvoort - Telefoon 5845*

/

100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

SPORTSCHOOL

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47 • Tel. 5829 - PrWé 3

KEEP TIBGYMNASTIEK met of zonder'vollej
BADMINTON - JUDO - 'JIU JITSU - . » •
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jong
MASSAGE'^ZAALVERHUUR
DAMES- en: HERENCLUBS --JEUGDCLUBS
PRIVé-CLUJBS - PRIVé-LESSEN. f ,. '

ii " -• School dagelijks geop
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnementsprijs f 13,50 per jaar
(t/m eind juni ƒ 3,25 per kwartaal;
vanaf 1 juli / 3,50 per kwartaal)
per post / 17,50; buitenland / 20,-
losse eksempiaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
bank: ned. middenstands bank
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

geweld van anti-krakers
zal door release
niet met geweld worden beantwoord
Release Haarlem ziet niets in gewelddadige
tegenakties tegen de anti-krakersvereniging
van de In Zandvoort woonachtige amster-
damse nachtkluphouder J. Johansen. Het is
volstrekt zinloos geweld met geweld te be-
antwoorden, verklaarden Release-woord-
voerders tijdens een afgelopen donderdag
gehouden bijeenkomst met de pers.

Het samenstellen van een eigen knokbri-
gade zou overigens weinig moeilijkheden
opleveren, aldus de Release-mensen, want
in de meeste gezinnen, die door Release-
krakers aan woonruimte zijn geholpen, is de
kostwinner bouwvakker. Ook de jongeren-
organisatie Rode Jeugd uit Umuiden heeft
al aangeboden Release met een knokploeg
te komen helpen. Release heeft dit aanbod
vriendelijk maar beslist van de hand ge-
slagen. Fysiek geweld tegen anti-krakers
zou slechts leiden tot escalatie van het ge-
weld, de aandacht afleiden van de proble-
rnen waar het in feite om gaat en verder
niets oplossen.
Afzien van lichamelijk geweld als het tot
een nieuwe konfrontattie komt met de knok-
ploeg van de Vereniging tot bescherming
van partikulier bezit betekent overigens niet
dat Release passief en lijdzaam zal toezien.
Integendeel. Release blijft strijden tegen de
woningnood en het kraken van leegstaande
panden gaat gewoon door.
De hulporganisatie hoopt dat ook de ge-
meente zich niet laat intimideren door een
knokploeg die 'er evenals sommige pension-
houders en andere profiteurs van de woning-
nood op uit is financieel voordeel te trek-
ken uit de misère van woningzoekenden'.

Zwarte lijst van makelaars
Een direkt antwoord op de aktie van de
knokploeg van de anti-krakersvereniging is
het opstellen van Release van een zwarte
lijst van makelaars, die te maken hebben
met panden, waarin door de anti-krakers
tegen Release-medewerkers wordt opgetre-
den. Release zal met deze makelaars geen
afspraken meer maken.
De normale procedure, die Release volgt ten
aanzien van makelaars en eigenaars van
gekraakte panden is dat bij verkoop of ver-
huur het betrokken pand vrijwillig wordt ver-
laten. Bij makelaars, die op de zwarte lijst
staan, zal deze procedure niet gevolgd wor-
den.
Release is ervan overtuigd, dat deze maat-
regel doeltreffend genoeg is. Er staat al
één makelaar op de zwarte lijst: de in Bent-
veld woonachtige makelaar van het pand
in de Haarlemse Generaal Cronjéstraat, dat
vorige week vrijdag door Release gekraakt
en daarna door de knokploeg van de heer
Johansen weer ontruimd en dichtgespijkerd
werd.
Release vertrouwd er verder op, dat de

WIELRIJDER
REED TEGEN BOOM
Zondagmiddag reed een 60-jarige inwoner
van Haarlem op het rijwielpad van de Zand-
voortselaan met zijn fiets tegen een boom.
Met een gebroken sleutelbeen werd de wiel-
rijder per ambulance naar een haarlems zie-
kenhuis vervoerd.

KLEM GEREDEN
Na een achtervolging door het dorpscentrum
slaagde de politie er zaterdagmiddag in een
door een inwoner bestuurde auto in de Hal-
testraat klem te rijden. De bestuurder, die
onder invloed reed, werd naar het bureau
aan de Hoogweg overgebracht waar zijn rij-
bewijs in beslag werd genomen.

KOLLEGE WIL HOGER TARIEF
VOOR PARKEERMETERS
In navolging van andere gemeenten wil het
kollege van b en w het tarief van de par-
keermeters verhogen. Op dit ogenblik geldt
een tarief van ƒ0.10 voor ten hoogste een
half uur of ƒ 0.20 voor ten hoogste een uur.
B en w stellen een verhoging voor van dit
tarief van ƒ 0.25 voor maksimaal dertig
minuten of ƒ 0.50 voor maksimaal zestig
minuten. De meeropbrengst van de parkeer-
meters wordt geraamd pp plm. ƒ 42.000,—
per jaar. De met de wijziging van de tarie-
ven gepaard gaande kosten van verandering
van de ongeveer 115 meters zullen volgens
het kollege f 1.725,— bedragen. Het voor-
stel komt in de vergadering van hedenavond
aan de orde.

politie, die in de Generaal Cronjéstraat niet
heeft ingegrpen, bij eventuele herhalingen
beter geïnstrueerd zal zijn.
'Maar wat de overheid beslist niet moet
doen', aldus Release, 'is het over één kam
scheren van krakers en knokploeg. Release-
krakers vernielen niets, gebruiken geen ge-
weid en zijn te allentijde redelijk. Belange-
loos en geheel vrijwillig werken mensen uit
verschillende milieus samen bij de hulpver-
lening waarbij ze het recht ophuisvesting
laten prevaleren boven het recht van de
huiseigenaar om over zijn huis naar wille-
keur te beschikken.'

Release heeft naar aanleiding van het pp-
treden van de Vereniging tot bescherming
van partikulier bezit de gemeenteraden van
de Kennemergemeenten — w.o. Zandvoort
— in een schrijven uitvoerig geïnformeerd
over haar standpunt in deze kwestie.

OTERLEEKSE
BRANDWEERSTAF
WEER IN ZANDVOORT
Bij de ingebruikneming van een nieuwe
brandweergarage hoort de verovering van
de Oterleekse brandweerstaf, moet de zand-
voortse brandweer hebben gedacht. Donder-
dagavond slaagden drie leden van de brand-
weer van de badplaats er in de staf, die
zich al geruime tijd in de brandweergarage
van Limmen bevond, op te sporen en naar
Zandvoort te brengen. Vrijdagavond werd
de rituele diefstal beklonken tijdens een spe-
ciale bijeenkomst in de kantine van de brand-
weerkazerne aan de Duinstraat, waar kom-
mandant Zeepvat de brandweerstaf overhan-
digde aan burgemeester Nawijn. Deze stelde
daarna de brandweerstaf opnieuw ter be-
schikking aan het korps, want het attribuut
moet in roulatie blijven.
Na dit brokje brandweerfolklore volgde de
installatie van de onlangs bevorderde brand-
weerleden. Benoemd werden achtereenvol-
gens de heren P. Pijper tot adjunkt-hoofd-
brandmeester, J. C. Termaat tot onderbrand-
meester, T. Loos en W. C. F. Schilpzand
tot persluchtdragers-adembeschermers, H.
Weber en R. Molenaar tot pompbediende; R.
van der Mije en D. A. v. d. Poll tot brand-
wacht 1e klasse en J. A. Brakel en J. Paap
Jzn. tot adspirant-brandwacht.

noordzeestaten achter
ontwerpverdrag
tegen vuilstorten in zee
De regeringsvertegenwoordigers en tech-
nische deskundigen van 12 europese landen,
waaronder Nederland, hebben eind vorige
week in Oslo algemene overeenstemming
bereikt over een ontwerpverdrag tegen het
storten van vuil in zee door schepen en
vliegtuigen.

Er is door de konferentie bepaald dat het
verdrag in werking zal treden een maand
nadat zeven deelnemende landen het be-
krachtigd hebben. Dit kan omstreeks januari
'72 het geval zijn.
De afgevaardigden van de Scandinavische
landen, Finland, IJsland, de vijf zuidelijke
Noordzeestaten, Spanje en Portugal (in to-
taal 12 staten) werden het in beginsel eens
over de opstelling van een „grijze lijst" van
stoffen, die onder bepaalde voorwaarden in
zee mogen worden gestort. Op deze lijst
staan ondermeer cyaniden, arseenverbindin-
gen, zink, lood, koper, evenals metaalafval
zoals autowrakken en dergelijke. Eerder be-
reikte de konferentie een akkoord over een
zwarte lijst van stoffen die nergens ter
wereld meer in zee mogen worden gestort.
Na het tijdstip van in werkingtreding zal
een uitvoeringswet in Nederland de gevol-
gen van het „verdrag van Oslo" regelen.
Sommige afvalprodukten van de nederlandse
industrie zullen vanaf die datum niet meer
of onder bepaalde voorwaarden in zee kun-
nen worden gestort. De afdeling Milieu van
het ministerie van economische zaken zal
de nederlandse industrie voorlichten over de
konsekwenties van het verdrag. Omdat vele
industrieën voor hun gevaarlijke afvalstoffen
al bezig zijn andere methoden van verwer-
king te zoeken dan dumpen in zee, wordt

BRIDGECLUB-LEDEN
GEHULDIGD
In het kader van de jubileumviering van de
Zandvoortse Bridgeclub werden tijdens een
diner-dansant in hotel Keur aan de Zeestraat
tien leden, die vanaf de oprichting lid zijn,
gehuldigd. Na een toespraak van voorzitter
Stor ontvingen zij uit zijn handen een her-
inneringsattentie.

NAJAARSVERGADERING
ZHV IN KOUSEPAEL
De Zandvoortse Handelsvereniging heeft
mejuffrouw B. Roozen en de heer L. Balie-
dux kandidaat gesteld voor benoeming in
de onlangs in het leven geroepen Gemeen-
telijke Kommissie Midden- en Kleinbedrijf.
De kandidaatstelling zal plaatsvinden op de
donderdagavond te houden najaarsvergade-
ring in café-restaurant De Kousepael, welke
om half negen begint. Verder zal op de
bijeenkomst een gedachtenwisseling plaats-
vinden over een definitieve afsluiting van
de Kerkstraat, Kerkplein en Raadhuisplein
voor het gemotoriseerde- en fietsverkeer.

verwacht dat de aanpassing van „Oslo"
niet al te veel moeilijkheden zal opleveren.
In Oslo werd eveneens overeenstemming
bereikt over artikel 14 van het ontwerp, op
grond waarvan een semi-permanente kom-
missie in het leven wordt geroepen, die op
de naleving van het verdrag zal toezien. Het
is de bedoeling het sekretariaat van deze
kommissie in een bestaande europese marl-
tieme organisatie onder te brengen, zodat
de kommissie via deze „brievenbus" voort-
durend bereikbaar is voor klachten en an-
dere problemen rond het verdrag.

B EN W VAN ZANDVOORT
KONTRA
STA-CARAVANS
Caravans dienen volgens b en w van Zand-
voort als bouwwerken in de zin van de bouw-
verordening te worden aangemerkt. Zij
delen dit aan de gemeenteraad mee naar
aanleiding van een door een bewoonster
van een pand aan de Zandvoprtselaan bij
de raad ingediend bezwaarschrift tegen het
bevel van het kollege twee caravans van
haar erf te verwijderen. Deze caravans zijn
volgens het gemeentebestuur zonder de ver-
eiste bouwvergunning op grond van artikel
152 van de Gemeentewet opgericht.
Noch volgens de wet, noch volgens de
bouwverordening staat bij de raad beroep
open tegen door het kollege te treffen maat-
regelen inzake overtreding van de bouwver-
ordening. Niet de gemeenteraad maar de
rechter zal in laatste instantie kunnen be-
palen of het standpunt van b en w in deze
kwestie juist is. De raad dient zich derhalve
niet kompetent te verklaren een uitspraak
over het beroep van adressante te doen,
aldus het kollege.

De vraag of een sta-caravan te beschouwer)
is als een bouwsel in de zin van de woning-
wet en waarvoor dus een bouwvergunning
is vereist, is onlangs voorgelegd aan de
Utrechtse rechtbank. Tijdens de behandeling
verklaarden vertegenwoordigers van o.a. de
ANWB, RAI, Recron en enkele caravan-
importeurs, die als getuige-deskundigen
werden gehoord, dat een caravan geen
bouwsel is, maar een kampeermiddel.
Wanneer een sta-caravan als bouwsel wordt
aangemerkt in de zin van de woningwet,
zullen er grote problemen ontstaan voor de
caravanner, zeiden de deskundigen.
Tijdens de rechtszitting werd meegedeeld
dat een werkgroep van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten momenteel de laat-
ste hand legt aan een regeling voor het
vraagstuk van het sterk toenemende aantal
sta-caravans.
De werkgroep is het er over eens, dat een
ongebreideld toelaten van de sta-caravans
moet worden tegengegaan, maar vaststaat
al dat de werkgroep de sta-caravan niet
als bouwsel zal aanmerken.
Binnen enkele maanden komt er een rege-
ling waaraan de gemeenten meer houvast
hebben, verklaarde een lid van de werk-
groep.

weer
nederlaag
voor
zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen blijft in de rode cijfers.
Afgelopen zondag verloor het elftal op eigen
terrein met O—l van OVVO uit Amsterdam,
dat momenteel de eerste plaats in de kom-
petitie bezet. Het werd overigens een neder-
laag waarvoor de thuisklup zich zeker niet
behoeft te schamen. Zowel in de verdedl-
ging als in de aanval gaf de ploeg uitstekend
partij. De afwerking van de aanvallen deed
de kustbewoners echter de das om. Jam-
mer.

Vooral in de beginperiode van de wedstrijd
liet OVVO zien dat het zijn plaats aan de
top volkomen verdiende. De aanvallen op
het doel van Zandvoortmeeuwen werden met
veel souplesse, een uitstekende techniek en
in een hoog tempo uitgevoerd. Tot aan de
28e minuut slaagde de ZVM-verdediging er
in de amsterdamse aanvalsmachine met suk-
ses het hoofd te bieden, maar toen moest
keeper Henk Bos kapituleren voor een for-
midabel schot van Klaassen. Het was de
enige keer in de ontmoeting dat Bos moest
buigen voor de gasten. Hij speelde een bij-
zonder goede wedstrijd en gaf de bezoekers
uit de hoofdstad eenvoudig geen kans meer
de score te verhogen. In het laatste kwar-
tier van de wedstrijd begon de voorhoede
van Zandvoortmeeuwen een geducht woord-
je mee te spreken en stelde de kapasiteiten
van keeper Kooistra op de proef. Die kwa-
liteiten bleken van goed gehalte. Koojstra
wist van geen wijken en pareerde ieder
schot.
Na rust slaagde Zandvoortmeeuwen er in
de greep op het spel te verstevigen en
drong OVVO steeds meer in de verdediging.
Gerard Nijkamp, Jan Swart en Kees Bruijn-
zeel, die Swart later zou vervangen, kre-
gen bijzonder fraaie schietkansen. Het leer
knalde echter tegen de doelpalen of ging
hoog over de doellat. Inspanning en enthou-
siasme van de thuisklup in de laatste fase
van de ontmoeting hadden ongetwijfeld een
beter lot verdiend, de afwerking van de aan-
vallen bleef echter beneden de maat.
Kort voor het eindsignaal van de arbiter
kreeg Engel Stobbelaar nog een juweel van
een kans toen hij een vrije schop op de
rand van het strafschopgebied mocht ne-
men. Zijn schot sprong af op het muurtje
van OVVO-verdedigers. Voor Zandvoort-
meeuwen zat er toen niet anders op dan zich
bij de nederlaag tegen koploper OVVO neer
te leggen.

Hier volgt de stand in de kompetitie van
de hoofdklasse A van de zondagamateurs
na de wedstrijden van eergisteren:
OVVO
SDW
Uithoorn
Elinkwijk
DCG
Rood WIT A ...
Hollandia
AFC
Zilvermeeuwen ...
ZVV
De Spartaan ...
Zandvoorm

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
3
2
2
3
1
1
1
1
0
1
0

1
3
4
4
1
5
3
3
2
3
1
2

0
0
0
0
2
0
2
2
3
3
4
4

11
g
8
8
7
7
5
5
4
3
3
2

8—0
11—6
7—3
6—3

10—8
2—1
9—9
5—7
9 — 12
2—6
3—10
4 — 11

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zondag 24 oktober:

Zandvoortm.-OVVO 0—1
Zandvoortm. 2—Stormvogels 2 1—O
DCG 3-Zandvoortm. 3 2—O
Stormvogels 5—Zandvoortm. 4 1—O
Spaarnestad 2—Zandvoortm. 5 3—7
KIC 3—Zandvoortm. 6 4—2
TYBB 6—Zandvoortm. 8 8—3
Haarlem 10-Zandvoortm. 10 6^-2
Zandvoortm. 11—TZB 9 uitg.

A.-junioren:
Zandvoortm. 1—DEM 1 0—3
Zandvoortm. 2-HBC 2 1—3
Schoten 2—Zandvoortm. 3 8—2

Uitslagen zaterdag 23 oktober:
SVJ—Zandvoortm. 2—2
SIZO 5-Zandvoortm. 2 1—2
Zandvoortm. 4—Terrasvogels 2 O—7
Zandvoortm. 3-SVJ 5 6—3

B-Junioren:
Hoofddorp 1—Zandvoortm. 1 1—O
HFC 2-Zandvoortm. 2 3—0
HFC 4-Zandvoortm. 3 2—O

C-junioren:
HBC 1—Zandvoortm. 1 1—5
DCO 1—Zandvoortm. 2 6—O
Zandvoortm. 3—Haarlem 3 O—8
Zandvoortm. 5—DSS 4 9—0
OG 4—Zandvoortm. 6 3—5
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Uw adres
voor hippe kinderkleertjes
BUUREWEG 1 - ZANDVOORT

geopend : 11.30-5.30 uur
zaterdag: 9.30-5.30 uur

Else en Simon van der Staay

•-;V.:-: v.,
»%*, . ->% * . * *<

, 't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

De zaak met de grootste mogelijkheden
ZOWEL in nieuwe gouden armbanden, horloges, col-
liers, bedels, enz., nieuwe zilveren' kandelaars, bonbon-
mandjes, serviezen, portretlijsten, speelgoed, enz.,
ALS in antieke gouden sieraden, antieke zilveren do-
zen, serviezen, chatelaines, horloges, lepeltjes, couverts,
enzovoorts. ALLES TEGEN DE MEEST INTERESSANTE
EN MEEST- KONKURRERENDE. PRIJZEN.
BOVENDIEN ZEER UITGEBREIDE KOLLEKTIE BRIL-
JANTEN RINGEN (TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN!)
ENKELE VOORBEELDEN:
14 kar. gouden armband, 1 cm breed, zgn. S-motief,
slechts 115,—
Mooie 14 kar. gouden armband, dubbele schakel,

17 gram, bij ons 139,50
14 kar. gouden dameshorloges, kompleet met gouden

band, prima Zwitsers uurwerk, 1 jaar garantie,
bij ons slechts 195,—

ZEER ZWARE 14 kar. gouden herenhorlogeband (wordt
gratis aan uw horloge gezetl), slechts 250,—

14 kar. gouden sterrenbeelden, reeds v.a 15,—
14 kar. gouden closed-for-ever armband met geslepen

massieve schakels, voor munten en bedels,
reeds vanaf 59,50

Mooie eenvoudige zilveren kandelaar 29,50
Prachtige 2-arms zilveren kandelaar,

voor 3 kaarsen, bij ons 285,—
Zeer mooie zilveren apostellepets,
per 12 95,— per 6 50,—
Zeer mooi handgemaakt Hollands zilveren bonbon-

mandje, bij ons AANBIEDING! 145,—
Antieke hoge zilveren doosjes, v.a 175,—
Zilveren antieke tabaksdozen,

waaronder met schrijfletter, v.a 375,—
Prachtig 3-delig zilveren servies met parelrand,

bij ons 750,—
ZILVEREN speelgoed: kind op hobbelpaard ... 29,50

kruiwagen 35,—
lantaarnopsteker 37,50
huifkar, bespannen met 2 ossen 75,—
hondekar 45,—

Antiek 2-delig Biedermeier servies, •
Hollands, ± 1865 650,—

6 zilveren ' couverts, model Oud-Hollands met nok,
als nieuw, koopje 375,—

Zilveren portretlijstjes, v.a 15,—
.Solide 14 kar. gouden rijring,

met 5 vurige briljanten 275,—
Witgouden heren-pinkring,

met WITTE briljant, 0.40 crt 365,—
14 kar. gouden heren-pinkring met grote, zeer vurige en

witte briljant, 0.90 crt, occasionprijs 950,—
Prachtige witgouden rozetring met 9 witte kwaliteits-

briljanten, bij ons groothandelsprijs 350,—
Dubbele witgouden rozetring met 13 zeer vurige en

WITTE briljanten, In totaal 1.07 crt,
groothandelsprijs 765,—

KOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper- en
zoutstrooiers, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.

Ook komplete Inboedels en taxatie!!

Fa. Van Ravenstein
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 • Haarlem - Tel. 023 • 320274 l

Vis en delicatessen FA. SCHUT
KERKSTRAAT 21 — TELEFOON 2121
Wij zijn terug van vakantie en zijn vanaf vandaag
weer GEOPEND!
ELKE DAG'vers gerookte paling, gerookte zalm,
diverse soorten gerookte vis, gepelde en ongepel-
de garnalen.
WARME GEBAKKEN VIS, zoals:
schol, schar, filet en gebakken bokking.
DAGELIJKS ALLE SOORTEN VERS AANGE-
VOERDE ZEEVIS.
Wij bezorgen aan huis ook uw warme gebakken
vis.
VIS BESTELLEN - EVEN S C H U T BELLEN l

nationale collecte
geestelijk gehandicapten 1971
In de week van 25 okt. t/m 30 okt. 1971
zal de jaarlijkse Nationale Kollekte Geeste-
lijk Gehandicapten worden ugehouden. Dit
jaar zal daarbij speciaal de' aandacht ge-
vestigd worden op het feit dat gemiddeld
7500 babies per jaar geboren worden waar-
van onmiddellijk of lafer ontdekt zal worden
dat zij van licht tot zeer ernstig geestelijk
gehandicapt zijn. Het totaal geestelijk ge-
handicapten vormt ongeveer 2 a 3% van
de gehele bevolking. Niettegenstaande veel
reeds zeer gunstige subsidieregelingen blijft
nog veel steun uit partikuliere bronnen
noodzakelijk om een optimale zorg voor en
begeleiding van de geestelijk gehandicap-
ten van ons volk te kunnen garanderen. De
Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicap-

ten nu zorgt voor „dat ekstra" om die op-
timale hulp te kunnen verwezenlijken. In
deze kollekte werken de zes grote organi-
saties in de zorg voor geestelijk gehandi-
capten eendrachtig samen. Voor de R.K.
sektor zijn dat de R.K. oudervereniging
„Voor het Zorgenkind" en de Kath. Land.
Ver. voor Sociaal Pedagogische Zorg voor
Zwakzinnigen (H. Jozef van Cupertino).
Voor de Prot. Chr. sektor is dat de ouder-
vereniging „Philadelphia" en de Prot. Chr.
Ver. tot Bevordering van Soc. Ped. Zorg.
In de algemene hoek zijn dat resp. de ouder-
vereniging „Helpt Elkander" en de Ned.
Ver. voor Soc. Ped. Zorg. De verdeling van
de kollektegelden is zodang, dat de heft
ongeveer van de kollekte-opbrengst blijft in

het rayon waar de kollekte wordt gehouden
t.b.v. regionale en plaatselijke voorzieningen.
De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicap-
ten wordt gehouden d.m.v. kollektebussen,
intekenlijsten, intekenboekjes en kollekte-
envelopjes. Hoe triest ook te vermelden in
ome samenleving zijn een groot aantal or-
ganisaties en privépersonen die zich grof
verrijken door artikelen te koop aan te bie-
den onder het voorwendsel, dat de winst of
een deel daarvan ten goede komt aan
Geestelijk en/of Lichamelijk gehandicapten.
De verkoop vindt plaats huis-aan-huis, tele-
fonisch en soms schriftelijk. De aangeboden
artikelen omvatten o.a. ansichtkaarten, ka-
lenders en andere drukwerken, tegels, rei-
nigingsmiddelen, huishoudgerief, b'randblus-
sers, verbanddozen en -middelen, etc. De
Natonale Kollekte Geestelijk Gehandicapten
heeft NIETS met deze — veelal volkomen
onkontroleerbare — kolporterende organisa-
ties en personen van doen.

Adverteert in dit blad

1 De Spaarbankkalender 1972 gratis voor iedere
inlegger

2 Bij het openen van een "Zilvervloot"-spaarreke-
ning (voor jongeren van 15-20 jaar) een
prachtige affiche in kleur cadeau «

3 Aardige surprise voor de kinderen
Alles zo lang de voorraad strekt.

VOOR MODERN GELDVERKEER EN ALLE
BANK-, EFFECTEN-EN ASSURANTIEZAKEN



FAMILIEBERICHTEN

Met blijdschap geven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

MICHEL ALEXANDER
J. S. Kiewiet
C. B. Kiewiet-de Vreng
Nicoline

Zandvoort, 22 oktober 1971
Kostverlorenstraat 41
Tijdelijk: Uyt den Boscn.
cyoio ooooooo oooooo oo o oo oo oo ooooo oooo(j?T2

Op 7 november a.s. hopen onze o
lieve ouders en grootouders °

LEO VAN NORDEN °
en °

DORA VAN NORDEN-GROEN »

de dag te herdenken dat zij vóór 25
jaar in het huwelijk traden.

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare

Kinderen en
kleinkinderen

Zandvoort, 25 oktober 1971
Burg. v. Alphenstraat 27a

Heden werd plotseling van ons wég-
genomen mijn lieve man, onze zeer
zorgzame vader

JAN HINDRIK BEKENKAMP sr.

op de leeftijd van 73 jaar.

Amsterdam:
E. M. Bekenkamp-Ket

Zandvoort:
J. H. Bekenkamp jr.
H. J. Bekenkamp-van Eldik

Amsterdam, 22 oktober 1971
Nieuw Herlaer 15

Wij hebben vader heden bij onze Kees
te rusten gelegd op de begraafplaats
„Westerveld".

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap / 1,— per jaar per gezin.

DAMES- EN HERENCOUPEUR - Bontwerker

Chr. Meyer
Onze BONTHOEDEN, pet en baretmodellen, oog-
sten veel sukses. De prijs is er dan ook naar.

Nertz, Standaard, Pearl, Safier en Silverbleu
ƒ 169,-

Biber, Bisam en Nertzstaarten ƒ79,—

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort - Tel. 3137

MODERNISEREN REPAREREN

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS !
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Te koop Kostverlorenstr. 71
vrijstaand landhuis voor
toekomtige zelfbewoning,
prijs slechts ƒ 33.500,—.
Inlichtingen tel. 4479
Emmaweg 13.

Verloren zaterd. 23 okt.
(Nic. Beetslaan - Station)
zwart lederen lakceintuur
(aandenken). Teg. bel. ter.
te bez. Nic. Beetslaan 8 hs.

Kinderwagen te koop, in
goede staat.
Brederodestraat 9.

Ongeh. onderwijzer vr. voor
perm. bewoning vrije woon-
ruimte (zomerhuis, etage,
souterrain), tel. 5601 (tot
17.30 uur). Br. Nicolaas-
school, Celsiusstraat 61.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
f 595.-; of 1 x / 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Zeer dringend géyr. per - ;,, , , . ,.-.(,
29 okt. a.s. woonruimte voor Verloren een armbandje,.
jongeman.1,25 jaar. met de naam Brenda'
Br. ond. nr. 7901 bur.
Zandvoort. Courant.

H. Trouw, Da Costastraat-2.

Woningruil. Huur bovenhuis
aangeboden, 5 kam.,
badkam. en tel. Gevraagd
vrij huis met garage of
zomerhuis, evt. koopruil,
Br. nr. 7801 Zandv. Crt.

Huis te koop gevr. event.
opknap geen bezwaar,
urgentieverkl. aanwezig.
Br. nr. 7902 Zandv. Crt.

Cobi Beek-Meisner,
schoonheisspecialiste. '
Gezichts- en lichaams-
massage voor dames én
heren. D. Drayerstr. 3,
tel. 3412.
De salon voor de betere
schoonheidsverzorging!

Goed onderh. gemod.
woonhuis te koop
Stationsstraat 1,

DIRK VAN DEN BROEK staat
dag in dag uitop 2hele kwartjes
minder. Jazeker, zo'n pot vol
smeuige pindakaas kost bij
DIRKVAN DEN BROEKmaarl15!
En dat de kwaliteit opperbesien
de smaak raak is,kunt u deze
week ontdekken voor...

Jawel,
nog eens
16cent normale jvwf

prijs« -B:minder
(van28okt
t/hi3nov.)

: mnox
erwten
soep EIGEN GEMAAKTE DIEP VRIES OPSCHAAL

ter kennismaking
van 1.19 voor:

unox
ERWTENSOEP

dezQ.maaltijd-
kwaliteit.»
nietverdunnen.
kant en klaar
met worst l

i iM

Enzymenvrij kompleei wasmiddel
Ideaal voor uw kostbare wasma-
chine. Matig schuimend en met
water-ontharder. Fris geurend l
Was-tipsopdezak!

BAAL

JKILO
GEENJtë5'

EUROFROST
lekker als verse
PAK 450 GRAM

NIEUWE KWALITEIT-NIEUW PAK!
PONDS-
PAK

400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGDi
400ARTIKELËN IN PRIJSrVERlAAGD!

WEG DIE VASTE PRIJS!

raak-ÜP
WEG DIEVASTE PRIJS!

WEG DIEVASTEPRIJS!

4ÖÖ ARTIKËHEN IN PRIJS VERLAAGD!

POLY DONSKUSSEN
isyeerkrachtig
blijft veerkrachtig!
Gevuld met
polyester vlokken.
af m. 50-60 cm.
Inplastichoes.

IHUDOENÜ
opaethyleen-

Ilicol basis
usdebeste!

metdoe-het-zelf
handleiding!
waarom
méérbetalen?..

ANTI VRIES
IN DE AUTO!

stevige in mo-
deme keuken-
kleuren gespo-
ten en gezellig
gedekoreerde
METALEN-

PEDAALEMMER

400 ARTIKELEN «N PRIJS VERLAAGD!

EEN ECHTE BIERPUL KADO!
* IN EEN DRUK
• OPDEKNOP
! ONDERDEPLUI Inaarkeuze

HOLLANDSE
of FRANSE

met kunstof
deksel en
uitneembare
binnen-emmer!

VOL-ADTOMATISCIIE
HEREN-PARAH

STROOIEN MAAR! 400GRAM

zwart-met
kunstlederen
handvat-en
kompleetin
foudraal
EN DAT VOOR:

DE ECHTE KAHREL'S

melk-puur of öutterscoTch

AMSTERDAM- Jan v. Galenstraat 79-85 Joh. Huizingalaan 180-188 Mercatorplein 49-53 Z^Nassaustraat 28-30 Bilderdijkkade 41-53

Tussen Meerl Osdorp ZWANENBURG. Iepenlaan2ia ZANDVOORT Kerkstraat 19 HOOFDDORP-Kruisweg 640

voor autoklanten. MOBY DICK MULTI MARKT Graftermeerstraat 28 Hoofddorp



marktook Zandvoort witte prijzeneen

Dolfirama

500 gram

zuurkool
uit 't vat

normaal 49

C O f* •• ^r ^^B
öt C prijs £^\£

250 gram

rookworst
normaal 1 19

OO
C o ^^ ** ^^^H ̂ F^̂ Bt

& C prijs ^^^J|

Fles Vruchtenwijn
Frambozen-bessen
met jonge jenever

normaal 3.95

075
C &C prijs £••
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0
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20

c

0

0
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1.20

6RATIS 2 kilo suiker
winkelwaarde 2 x 1.25 = 2.50

bij aankoop van een
rieten boodschappentas van 5.49

HZWAN
100 gram snijworst

normaal 99

B^^r^ ^^^**

C & C prijs V V

100 servetten

normaal 1.20

C O /~* " ^^m ̂ ^B
& C prijs ^^%^
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30

c

o
o
33

D
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36

10 eieren
normaal 1.29

C & C prijs &F^£

Plastic flacon

Shampoo
normaal 1.49

1 19
C & C prijs JL B

c

0

0
70

0
m
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2.50

c
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jus d orange
0.7 liter

normaal 1.09
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C & C prijs ^Ptbr

Dagmelk
van 74 voor 64

Gesneden brood
van 92 voor 68

Suiker
van 1.25 voor 1.05

Eenmalig

Dollar Biskwie
900 gram

normaal 1.75

1 39
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24
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DIT ES ONS BEWIJS

Uw voordeel op 13 artikelen - bijna 1 HARDE guldens
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

gemeenteraad praatte oeverloos
tot kwart voor één in de morgen

belang voor de gemeente is dat de onder-
neming slaagt. Als zij de voorwaarde tot
realisering van het plan tot kombineren bin-
nen 1 jaar laten vallen, worden wij er al-
leen maar slechter van, aldus spr., want dan
duurt het veel langer.
De hr. TER VVER (kyp) bracht nogmaals
in herinnering dat hij in een kommissiever-
gadering had betoogd dat dit stuk grond
niet geschikt is. Hij had zich toen bewust
afgevraagd: waar gaan we de rekreatie re-

Toen de gemeenteraad dinsdag j.f. onder zwembad gunstig zou kunnen beïnvloeden, delig mogelijke opzet van het zwembad te aliseren? Dit kon volgens hem niet anders
voorzïtterschan van huraemeester A Nawiin Het kollege zag er tevens een mogelijkheid bereiken. , . Z|J" dan bmnen het circuit.
voorzitterschap van burgemeester A. Nawijn .n ̂  „«I

de|,fl
u
flk8plo|tat,etekort van het pe hr. FLIERINGA (inspraak-nu) vroeg De hr. ATTEMA (vvd) merkte spijtig op dat

zich zette aan een agenda van maar ueist ZWembad, hetwelk voornamelijk voor reke- ironisch: 'Als er nu eens een nóg goedko- er al jarenlang aan een zwembad is ge-
24 punten, werd het al meteen na de ope- ning van de gemeente zou komen, te ver- pere gegadigde komt, gaat u dan daar mee dacht Het aktiekomité_ van partikulieren,
nlng duidelijk dat de leden er 'zin in had-
den'. Zij besteedden lustig een half uur
aan gered ekavel over de notulen van 15 ju-
nl en 21 en 22 september j.l., totdat de
heer AUKEMA (pvda) uitriep: 'Kunnen we
hier mee ophouden, voorzitter, want Ik word
er dood en doodziek van !'
En de heer FLIERINGA (Inspr. nu) bracht
lakoniek in herinnering dat er eens beloofd

' was een bandopname-apparaat te laten
funktioneren, want deze tijdspassering van
bijna een half uur werd hem wel wat te
gortig!

minderen. in zee?!' waaruit tenslotte de Stichting 'Zwembad
De hr. AUKEMA (pvda) werd het Zandvoort' is voortgekomen, heeft een posi-
allemaal te ingewikkeld jen hij wilde een- tieve bijdrage tot de realisering yan een
voudig praten over het voorstel dat in eer- zwembad geleverd. Nu worden wij gekon-
ste instantie door b en w ter tafel is ge- fronteerd met allerlei verwikkelingen, meen-
bracht. Hij drong aan pp aanneming van de spr.
dit voorstel. Deze materie is in alle raads- VOORZITTER was het hier niet mee eens.
kommissies besproken en hij achtte het Het is niet meer dan begrijpelijk dat de ge-
krediet van _ƒ 7000,—• aan de Stichting meente naar een zo gunstig mogelijke op-
'Zwembad
woord.
VOORZITTER
voorstel van een drietal leden tot aanhou-

van dit voorstel tot november a.s. en

Zandvoort' ,„ alleszins verant-
i

herinnerde echter aan het

lossing zoekt, aldus spr.
De hr. PAS releveerde dat er nog anderen
waren geweest en er nog wel zijn, die een
plan hadden opgesteld tot de verwezenlijk
king van een zwembad. Hij wilde geen na-« ™ n n w w„rf« . -bracht het m stemming. Het werd met men noemen maar een goed verstaander. . . . . _ « • . . _7—9 verworpen.

De hr. AUKEMA bepleitte hierna een verte-
genwoordiger van'de gemeente in het Stich-

Burgemeester Nawijn deelde mee dat me- nieuw raadsvoorstel
vrouw HUGENHOLTZ (vvd) met vakantie na telefoontje van voorzitter
was. Van een serieus kontakt tussen de Stichting zonder de voorwaarde als genoemd in punt
Er waren belangrijke voorstellen o.a. de 'Zwembad Zandvoort' en BAM-Vermeulen 2 van de aanvulling .

had die namen ook niet nodig. Spr.
mee door,
moest

ging

(alg. zandv. bel.) sprak kort

tr waren DeiangrijKe voorsieuen o.a. ae 'Zwembad Zandvoort' en BAM-Vermeulen " va" uc «»•»'•»"'"•'« . vertrouwe'n in dé^Stfchtirm *had en tiefoor
medewerking aan de stichting van een schijnt inmiddels geen sprake te zijn, maar De hr. VAN AS (kvp) was van mening dat Snronkelijke voorstel zou steunen
zwembad, bespreking van het rapport van b en w meenden toch hun oorspronkelijke de raad ook rekening diende te houden met Tenslotte werd besloten de Stichtina 'een
A* U/nl-L-nrnan Cti^htinn la»n^»antl-lim on i-l :_ J- ...l I. _:_ i- __-,. l kn* -,!*,•,,..,.,»;„,,~ ~\ri->,\t, „!(,„ ,4ot mnmcntnnl 'CIIOIUllC ïï BI U U C3IUICI l UC -JKOIIUIIy CCDde Werkgroep Stichting Jeugdcentrum en voorstel in de volgende zin te moeten her- het alternatieve circuit-plan, dat momenteel
ook een door vijf leden van de raad (Atte- zien: in onderzoek is door een dochteronderne-
ma. Van As, v.d. Moolen, Pas en Wijnbeek)
ondertekende brief, waarin verzocht werd
zich uit te spreken voor Zandvoort als ves-
tigihgsplaats van een roulette.
Wij komen op al deze punten elders in
deze kolommen terug.
Een bijzonderheid was wel het feit, dat
toen de besprekingen om twaalf uur mid-
dernacht nog niet beëindigd waren, de voor-
zitter bij handopsteken liet uitmaken of er
al dan niet zou worden doorgegaan! Dit
ontlokte een protest van wethouder VAN
DER MIJE, die in herinnering bracht dat in
het reglement van orde een bepaling was
opgenomen dat raadsvergaderingen uiter-
lijk tot 12 uur 's nachts zouden mogen du-

1.

van ƒ 7000,— te verstrekken, waar-
raad in de vergadering van november

het terrein tussen Vondellaan en Van ming van de Ned. Heidemaatschappij. In dit de zaak nogmaa|s onder de |oep neemt, na
Lennepweg te reserveren voor de bouw plan is, naar spr. meende, ook wel gedacht uet uitgebrachte advies van de Pro. Piano-
van een zwembad voor het geval de aan een zwembad. logische Dienst. Zonder hoofdelijke stem-
realisering van een zwembad m kombi- De hr. ZOET (pvda). wilde de in punt 1 ming werd dit voorstel aangenomen, waarbij
natie met het plan 12 maanden zomer genoemde 1-jaar termijn laten vallen. VOOR- de hr. ATTEMA (vvd) geacht wilde worden
binnen 1 jaar na heden niet mogelijk ZITTER antwoordde dat het een zakelijk te hebben tegen gestemd,
blijkt;
ten behoeve van het onderzoek naar de2.
vorm en eksploitatie van een zwemba'd
een krediet beschikbaar te stellen van

• ƒ 7000,— onder voorwaarde dat in het
onderzoek nauwkeurig wordt betrokken
de vraag in hoeverre kombinatie van
een zwembad met het plan '12 maan-
doel met kans op gunstiger eksploitatie-
resultaten.

ren. Er was echter een meerderheid voor De heren WIJNBEEK (d'66) en FLIERIN-
'doorgaan', hetgeen de voorzitter de
zuchting deed slaken: 'Jammer"!
Zodoende werd het-kwart voor één.

ver- GA (inspraak-nu) verzochten meer informa-
tie over het-plan '12 maanden zomer', het-
geen door de VOORZITTER uitvoerig werd

Door alles heen maakte de heer TER VEER gedaan. Spr. releveerde dat de raad op

^
•t al gezegd: dit wordt een rare vergade- verleend op een'terrein nabij het crcult. In «ntrum Zandvoort een rapport aan de raad

plan voor jeugdcentrum
wordt bekeken
door kommissie ad hoc
Op 28 juli j.l. heeft de- Werkgroep Jeugd- kature voor een

Deze funktionaris
ring'! Dat was dan ook zo. april 1971 is dit raadsbesluit eerst goed- gezonden, dat plannen inhoudt tot de stich

gekeurd door Ged. Staten. Een wijziging tlng van een jeugdcentrum In Zandvoort.
van het thans geldende bestemmingsplan
voor dit gebied wordt thans nader bekeken
door de Prov. Planologische Dienst. Vol-
gens spr. zou de datum van ingang van
optie in april 1971 zijn, wat door de hr.
FLIERINGA werd bestreden, omdat de raad

1e de raad bij raadsbesluit van 13 augus- een besluit nam op |0 november 1970. Bo-
tus 1968 zich unaniem heeft uitgespro- vendien vond hij de informatie van de plan-
ken tot de mogelijkheid van een gere- nenmakers uitermate sumier. Hij drong aan De hr. AUKEMA (pvda) merkte met enige

- glementéerde roulette in Zandvoort in op konkretere rapportage. Tenslotte was hij wrevel op dat de hele sfeer rondom het
eksploitatie te brengen. van mening dat dit plan weinig kans maak

2e thans bij de Tweede Kamerd er Staten-

ROULETTE IN ZANDVOORT?
De vijf-eerder genoemde raadsleden dien-
den een motie in van de volgende inhoud:
'De raad der gemeente Zandvoort; overwe-
gende dat:

groep en met en namens deze jongelui
overleg plegen met het gemeentebestuur.
VOORZITTER zei dat er een subsidieverzoek

Tevens deed de Werkgroep het verzoek om ter tafel ligt. De kommissies komen met al-
lerlei bedenkingen. De Stichting wil een
jeugdleider aantrekken en vraagt daar geld
voor. Spr. was van mening dat het gesprek

subsidie in de eksploitatiekosten van de
Stichting en medewerking te verlenen In de
huisvesting. Bij dit laatste werd gedacht we| m0et doorgaan en,het is aan d"e raad
aan het pand Kostverlorenstraat 77. om uit te maken: wél of niet doen.

De hr. TER VEER (kvp) merkte op dat de
'e van sociale zaken unaniem van
/as dat déze kommissie in samen-
met de'weth. vanjeugdcentrum er een was van twijfel, ach

terdocht en terughoudendheid. Een inder
van

deze problematiek zou moeten aanpakken.

G^era î "een "Tnmatiè^svoorsleT^is VOORZITTER deelde mede dat Ged. Staten tijd toegezegd taksatierapport van het ̂ S voV"af de^LislieTvS
ingediend tot wijziging van de wet op onlangs hebben geantwoord dat er geen pand door de dienst van Publieke Werken financiên en socia|e. en ku|ture|e zaken,
de kansspelen. stedebouwkundige bezwaren tegen het plan heeft spr. nog niet gezien. HIJ achtte een Weth d M|JE d er t dat h|J

. ,. - , , . bestaan. Voorts merkte hij op dat de datum en ander met juist. Laten b en w nu eerlijk natlll,ri;jit w.i mot ,MO mnnoiüUp mpncon
3e b", aanem ng .van dit voorstel voorlopig- van ingang van de optie (april 1971) juist zeggen, aldus de hr. Aukema: Wij voelen zoHunnen oraten maar de raad zïï moe

m Nederland kunnen 1,,9, JL goeSgekeurd raads- er niets voor of wij voelen er wél voor maar »„" {£,"£«? er al dan niet gelden be
• U ai H liriTir e* f. v* i ï ï * kirt* nin-t- r\r\ riA lonno ho^rt l-lli nrt- . . . . . . .**

van ngang van e
vijf speelbanken in Nederland kunnen was_ 0^da

u
t een nog

besluit geen rechtsgeldigheid bezit. schuif het niet op de lange baan. Hij no- schikbaar moeten worden aesteld
BESLUIT: De ministers die dit aangaat De hr FLIERINGA vond dat de voorzitter digde b en w uit met deze zaak de grootst D' h•JANSSENS Vinsor'-nuTwilde in orin
dringend te verzoeken het daarheen te er maar merkwaardige opvattingen omtrent mogelijke spoed te betrachten. doe ^en kfedlt van f 25 000 - besch k
leiden dat de gemeente Zandvoort wordt de rechtskracht van raadsvoorstellen op na De hr. WIJNBEEK (d'66) achtte dit voor- £lpe lien aLstétd en verder de zaak in han
aangewezen als plaats van vestiging nie|d. Na goedkeuring door GS heeft een stel overbodig. Hij vond dat er genoeg ge- den a^ten van een komm ssie-ad hoc be-van een speelbank. --j-u—i..:t ..—u»„i,.~,,-u.. „,„.,< u„4 ~,„m„„« „..—. „_ „.,„..i„„ „«.^unnj ,.,„„ u;: -,-,„ aen yeven van een Kommissie-aa noc, oe-

De raad nam deze motie zonder hoofde-
lijke stemming aan, waarbij wethouder VAN
DER MIJE werd geacht te hebben tegen-
gestemd.

stichting
zwembad
in kombïnatïe
met
12 maanden
zomer1 ?

raadsbesluit rechtskracht vanaf het moment praat en overleg" gepleegd was Hij zag staande uit de leden van de kommissie
waarop het besluit genomen werd, betoog- mets-liever dan deze zaak in handen te voor socja|e en kuiturele zaken
oe tij' ,r,,,oTDA 'r ^ u A , •*• i, k » 5even !Van .de wethouder van Sociale- en De hr. TER VEER (kvp) meende dat in een
De hr. JOUSTRA (vvd) had kritiek op het Kuturele zaken. aesorek met alle betrokkenen zou kunnen
uitblijven van het rapport over de stand De hr. JOUSTRA (vvd) zei dat de wens Mifken hoeveel aeld er nod^a is
van zaken. Dit rapport had al in begin ok- om te komen tot de stichting van een D ' h' AUKEMA (ovdal zei noamaals dat
tober moeten verschijnen. De hr. VAN AS jeugdcentrum op andere motieven was ge- •* nr-.AVl>tM« <-RvaaJ ze' nogmaals aat
(kvp) vond het beter dat dit voorstel baseerd dan dit rapport luidt. het beloofde taksatie-rapport over het on-

derhavige gebouw al eind mei was beloofd,werd aangehouden tot de vergadering van Ongeveer acht jaar geleden namen (meest) maar ^ h
u
ad nog steeds njets gezien

november"a.s., want dan is de informatie kohfessionele jeugdgroeperingon al het
door de P.P.D. er bij. (De P.P.D. heeft initiatief om de oprichting van een jeugd-Weth. RUDENKO zei dat er een grote ach-

terstand in de werkzaamheden bij Publieke, , , ï ï i • j «• i !•• L».. _i AL i«' o lal l u ui u c wvji i\A.acuiiiicucii uil ruu ncr\claten weten dat een nadere bespreking met centrum te realiseren. HIJ achtte de thans Werken is en dan komt er we, eens wat ,„
alle belanghebbenden noodzakelijk en nut- optredende werkgroep niet bevoegd om het aedranai
tig is. Deze bespreking heeft begin novem- kontakt op te nemen met het gemeentebe- _ , y , _ , , _ , . . i.. * x •
ber plaats). stuur, want het is maar een kleine groep. IenS.Iotte

u
nam

fI
de/a'd h*1 fc?,8'"^ *JV"'

Enige verwarring ontstond toen van de zijde waarin hij talloze malen de naam 'Logos' stelling van de door verschillende leden
van b en w werd medegedeeld dat de Bouw- tegenkomt. Hij vond het overkoepelend or- .sewenst geachte kommissie-ad hoc, die de-
ondern. BAM-Vermeulen wel degelijk een gaan (Stioza) van de jeugdgroeperingen, ze™* '* al« dle van sociale- en kulturele
rapport had uitgebracht en wel op 14 mei die hij voorstaat, meer representatief en zaHen- .?ƒ een konkreet bedrag aan sub-
1971. Bijna niemand had dit rapport onder zeker in een juistere onderhandelingspositie. sld'e wllde raad zich n°9 niet vastleggen,
de ogen gehad. Vooral de hr. PAS (btv) De hr. JANSSENS (inspr.-nu) was van oor-

Het raadsvoorstel tot het reserveren van maakte zich hier nogal boos over. deel dat er eindelijk eens iets moest gebeu-
een terrein aan de Vondellaan/Van Lennep- Weth. v. d. MIJe zei dat er maar één eksem- ren. Wij verliezen ons maar in details en FRAAIE OPBRENGST
weg (6 ha.) voor de bouw van-een zwem- plaar van het rapport was geweest. Hij was praten over de technische bezwaren van
bad en een krediet van ƒ 7000,— beschik- er voor dat in het vervolg dergelijke stuk- een gebouw, maar de eigenlijke zin, de KOLLEKTE NIEUW UNICUM
baar te stellen aan de Stichting 'Zwembad ken aan alle raadsleden werden uitgereikt, hoofdzaak ontgaat ons, meende spr. Hij
Zandvoort' ten behoeve van het onderzoek Hierna schorste VOORZITTER de vergade- miste het vertrouwen in de jeugd. Hij was De kollekte t.b.v. het werk van Stichting
naar de vorm en de eksploitatie van een ring voor ruim vijf minuten om de leden het volkomen eens met de hr. Wijnbeek: '|\|jeuw Unicum' die begin oktober in Zand-
zwembad, kreeg nog een verlengstuk in een gelegenheid te geven de aanvulling, waar- Op korte termijn overleggen met de werk- . . . ', ... h,=f» -._„ _D(
narfor vnnrctol rfat ter plfder ure on tafel m,01- ,«ii in rfo annvann v/an Hit raadsvnnratel r,roon on wol Hnnr ris wpth van Rnrialp- voort werd gehouden, heett samen met

TE GEK
'Dit wordt een hele gekke vergadering',
voorspelde het kvp-raadslid Ter Veer dlns-
dagavond. Bij de behandeling van raads-
voorstel 160, agendapunt 14, ging zijn pro-
fetie in vervulling. Voorzitter Nawijn Intro-
duceerde onverwacht een nieuw voorstel -
160a, punt 14a — dat een vervolg was op
het aan de orde zijnde voorstel: medewer-
klng stichting zwembad. De raad beschikte
reeds over een afschrift van het vervolg-
voorstel, later kreeg ook de pers eksempla-
ren toegespeeld. Het was de ouverture van
een verwarde, absurde en volkomen uit de
hand lopende diskussle over het plan 'twaalf
maanden zomer' en de vraag of de bouw en
eksploitatie van een overdekt zwem- en in-
struktiebad, waarvoor de Stichting Zwembad
Zandvoort medewerking aan de raad had
gevraagd, moest worden ondergebracht in
het altijd zomer projekt.
Na ruim een uur debatteren kwam de raad
tot de verrassende slotsom dat over het
plan 'twaalf maanden zomer' in feite niet
kon worden gepraat zonder nadere gegevens
over de stand van zaken van de zijde van
de initiatiefnemers. De raad besloot daarom
het gesprek over het projekt te kappen en
een maand uit te stellen.
Het was net een tekenfilm. Een mannetje
stapt van een hoge berg, gaat argeloos ver-
der en komt dan plotseling tot de ontdek-
king dat hij geen vaste grond meer onder
de voeten heeft. Het mannetje kijkt verhijs-
terd omlaag en valt vervolgens te pletter.
Na het 'twaalf maanden zomer' debat werd
de vergadering enige tijd geschorst om de
afgevaardigden in de gelegenheid te stellen
zich enigszins vertrouwd te maken met het
vervolgvoorsgtel 160a: medewerking stich-
tlng zwembad, 't Zwembad was tenslotte
aan de orde.
De raad beklom daarna de rots opnieuw,
stapte even argeloos als te voren over de
rand de ruimte in door te gaan praten over
het onderbrengen van een zwembad in een
plan waarvan men zojuist had vastgesteld
dat er nog geen zinnig woord over te zeg-
gen viel. Het resultaat was dan ook een
volslagen absurde diskussie waarin tenslotte
iedereen de draad kwijt raakte.
Gelukkig voor de raad (en de Stichting
Zwembad Zandvoort) eindigde deze ruimte-
wandeling dit keer niet in een harde smak.
Door een kleine redaktiewijziging in vervol-
volgvoorstel 160a ontvouwde zich boven het
gezelschap een parachute en het maakte een
zachte landing.
Do Stichting Zwembad Zandvoort kreeg
het gevraagde krediet voor onderzoek naar
vorm en eksploitatie van het zwembad, maar
dient bij dit onderzoek de plannenmakers
van 'twaalf maanden zomer' te betrekken.
En wanneer dit projekt niet doorgaat wordt
de door de stichting gevraagde grond voor
de bouw van een zwembad aan de Van Len-
nepweg alsnog gereserveerd. De grond,
die door het kollege van b en w in voorstel
160 'uitermate geschikt voor de aanleg van
het bad' werd genoemd voor het plotseling
door andere gedachten werd bedwelmd.

'Dit wordt een hele gekke vergadering', zei
de heer Ter Veer. Maar je kunt een verga-
dcrlng natuurlijk ook heel gek maken. Het
kollege en zijn voorzitter zijn daar sterk In.

NACHTMERRIE
EN
WERKELIJKHEID
Zo'n raadsdebat als dinsdagavond over het
plan 'twaalf maanden zomer' gekoppeld aan
het stichten van een overdekt zwem- en
instruktiebad moest wel leiden tot een
nachtmerrie. In de nacht van dinsdag op
woensdag onderging uw kommentator dit
als volgt.

Om het plan 'twaalf maanden zomer' te
kunnen realiseren zal het nodig zijn de be-
staande cyclus van de seizoenen — winter,
lente, zomer en herfst — te wijzigen. Al-
vorens aan de gemeenteraad een ontwerp-
regeling aan te bieden zal de heer Nawijn
nader advies inwinnen bij de Bilt te Utrecht
naar de mogelijkheden voor een uniform
seizoentype voor het gehele jaar.
Wanneer dit advies gunstig uitvalt ligt het
in zijn bedoeling het strand, de zee, de dui-
ncn en een overdekte zwemgelegenheld on-
der te brengen in één kombinatie, welke
door het aantrekken van grote aantallen
toeristen en dagjesmensen zal kunnen leiden
tot een zo gering mogelijk eksploitatietekort
voor de gemeente Zandvoort.
'Nu maakt u een fout in uw nachtmerrie',
zegt de voorzitter van de raad en dan weet
je dat je niet hebt gedroomd. Hij bestaat
echt.

nader voorstel, dat ter elfder ure op tafel
was verschenen na telefonisch kontakt van

wij in de aanvang van dit raadsvoorstel groep en wel door de weth. van Sociale-
spraken, in zich op te nemen. en Kulturele zaken. veld het fraaie bedrag opgeleverd van

de voorzitter met de vertegenwoordiger van Direkt na heropening van de vergadering Weth. v. d. MIJE zag zich plotseling een ƒ4301.97. Hierbij is inbegrepen de kollekte
de bouwonderneming BAM-Vermeulen, wel
ke onderneming het niet van fantasie ont
blote plan '12 maanden zomer' heeft ge
lanceerd.
Het kwam b en w voor dat een samengaan
van beide initiatiefnemers de bouw van een (De Stichting Zwembad Zandvoort) van

sprak de hr. JANSSENS (inspraak-nu) als 'taak' opgedragen, althans de suggesties zaterdags op straat met een bedrag van
zijn mening uit dat deze aanvulling dan ook werden gedaan, maar hij achtte de zaak niet ; 51054
maar in de volgende vergadering ter tafel zo eenvoudig. i , j _, ••
moest komen. Hij betwijfelde het of de Men had zich wel degelijk af te vragen of Zoa's reeds eerder gemeld zijn deze en an-
initiatiefnemers van het oorspronkelijke plan het beoogde gebouw wel geschikt was. Dit dere kollektegelden bestemd voor speciale

is een zaak voor de weth. van Publieke aanpassingen en voorzieningen, zoals o.a.
van een aange-

MIDDELBARE LEEFTIJD
De vvd in Zandvoort houdt niet van bejaar-
den maar ook niet van jongeren. Uit de
diskussie rond het stichten van een jeugd-
centrum in de gemeente bleek dat de libe-
ralen in de raad en het kollege de totstand-
koming duidelijk traineren. Vriendelijk woord
voor saboteren. De wd in de badplaats mikt
op de middelbare leeftijd. Boven de veertig
en beneden de zestig heeft de toekomst bij
de liberalen.

- voor
FIETSEN

: ; ,- •--: • en
BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTE5TR. IB-TEL: 4439 • ZRHOVQORT

deze wending wel op de hoogte waren. Werken. En in de financiële sektor (wat . __ne..i,ai
VOORZITTER antwoordde dat dit wel het gaat dit kosten?) heeft zeker de weth. van oe aanscnar en „̂ „„rr, A TVT^T-^T
geval was. financiën een stem in het kapittel. Hij vond Paste bus om de gehandicapten te vervoe- WATERSTANDEN
De hr. TER VEER (kvp) vreesde als de het beter het gehele kollege in te schakelen, ren naar familie en vrienden, naar de kerk,
raad BAM-Vermeulen zou laten vallen — De hr. FLIERINGA (inspr.-nu) merkte op sport. en kulturele evenementen. Deze ver-
hetgeen hij heel wel mogelijk achtte - dat dat het in eerste instantie gaat om de kom- voer«,kosten wordpn maar voor een aerina
het zwembad dan wel eens op losse schroe- munikatie met deze werkgroep en dat gaat voerskosten worden maar voor een gering
ven zou kunnen komen staan. Als BAM- de wethouder van sociale zaken aan! deel vergoed. Aanschaf van een aangepaste
Vermeulen dit zwembad wordt 'toegespeeld', VOORZITTER merkte hier op zijn beurt op schrijfmachine, het beoefenen van hobbie's,
heeft het geen zin er mee door te gaan als dat men zich niet moest verliezen in details, zoals muzieklessen etc
deze .onderneming eventueel tot niets in ̂ ^^^j^^^^Ü ™euw U"icum dank* 'enslotte a!!en fV»
VOORZITTER zei dat juist naar een goede vies gekend worden in deze zaak. net welslagen van deze inzameling hebben
kombinatie wordt gezocht om een zo voor- De hr. ZOET (pvda) wilde nu reeds de va- meegewerkt.

29okt.
30 okt.
31 okt.

1 nov.
2 nov.
3 nov.
4 nov.

H. W.
11.08
12.20
00.44
01.46
02.22
03.16
04.00

L.W.
07.01
08.11
08.44
09.57
10.40
11.20
12.11

H. W.
23.46

13.11
14.08
14.33
15.35
16.18

L.W.
19.40
20.33
21.07
22.13
23.00
23.41



RABATQploskoffie
reuzepot 200 granuO»

Monfillano.7
Spaanse aperitiefwijn , .•>- ,
medium dry " f les 0.75 liter

Ch Zoute Pinda's
~,

' -zak500gram

albert heijn

Champignonsoep

OhAlbitex
biologisch inweek- en voorwasmiddel

draagkarton2kilo

OhFrituurvet
pak 500 gram J*

y| U it onze afd. gebak t/m zaterdag |̂ y

Slagroomeake
^ ±300 gram NU MM /

Kausmacher
per stuk
150 gram

Leverkaas
vacuüm verpakt

< 100 g ram

/-\ Uit onze afdeling delicatessen |->.

Eosbief 150139
100gram JiV &•

Bij Albert Heijn

Kijk-Lees-
Kinder-

Kookboek
"Alles kanin deLepelstraat"
door Mies Bouhuys. i

48 pagina's
114 illustraties in kleur
Speciale introduktieprljs

Na 13 november f 7.90

«tiffkW VERSE «•CrlKapucijners
K

HARDE BLANKE

blik 0.46 liter

CnRookworst
extra kwaliteit
vacuüm verpakt

250 gram

- [UIT DE DIEPVRIES |̂

Ch Boerenkool
pak 750 gram 4^^k^Pfe

SI®
ChSpliterwten

pak
500 gram

Geldig t/m zaterdag

5QQ gram

Eamlappen
500 gram

farkensschnitzel W Aft
lOOqramir VO

^Tonijn in olie *^
chunkstyle StarKist l Vtf

blik 184 gram3<25 A*

ChKrentebolien
zakGstuksjMr

Stroopwafels f 09
.Wever. . . pak 10 stuksir24" 4* ,

Gox's Orange
fijne handappel kwaliteitsklasse I per 2 kilo

Malse Sla kwaliteitsklasse I. .
per krop minstens 180 gram - • p0f StUK

kwaliteitsklasse I prijs naar gewicht, P6f KlIO

Lagepnjzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag m iedere >
AH-winkel kunt overtuigen.

prijzen gelden van donderdag 28 oktober t/m woensdag 3 november.

Protestants - Christelijke - Coöperatieve

Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaareer gezin.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.

Belt U ons even.

Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL ': Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

SPORTSCHOOL

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47 • Tel. 5829 - Privé 3965

KEEP FIT GYMNASTIEK met oi zonder volleybal
BADMINTON • JUDO - JIU JITSU
JEUGDJUDO: v.a. 6 jaar voor meisjes en jongen?
MASSAGE - ZAALVERHUUR
DAMES- en HERENCLUBS - JEUGDCLUBS •
PRIVé-CLUBS - PRIVé-LESSEN.

School dagelijks geopend



^PMC-bestellengaat
voortaan stukken makkelijker.

Lees alles hierover
in de nieuwe PMC-catalogus

Pak'm gratis mee.

Bliksemsnelle hoogtezon voor
infra-rood en ultra-violet be-
strahng. Klok instelbaar tot
maximaal 120 seconden.
Compleet methoogtezonbril en
gebruiksaanwijzing. Raadpleeg
uw arts voor gebruik.
Bestelnr. F-376

Clubprijs f 149.-

Voor wie liever kort in de keu-
ken staat: snelkookpan Tempo
Gourmat. Geschikt voor elke
warmtebron.Incl.drïe stapelbare
inzetpannen. Wordt geleverd
met kooktijdenkaart en instruc-
tieboekje met tips en recepten.
Bestelnr. F-227

Clubprijs f59.-
Groot nieuws: PMC-bestellen gaat nu eenvoudiger dan ooit.

U kunt er alles over lezen in de nieuwe PMC-catalogus.

Oh Glansshampoo
alkalivrij fles 1 liter

Oh Beauty Tissues *n
doos 100 stuksJ80 l V

Oh Luchtverf risser
frisse dennengeur spuitbus 220 gram,

£ OCilf DanCl voldoende 'voor 2 deuren
vschuimp!astic 9 mm breed - 8 mm dik rol

f 75
." JU

Kindermalllot
acryl/mousse, fantasiedessin
kleuren: terra, groen, beige,
wit, rood of marine.

maten
104-1585: J:

/ , UIT FLORIDA ^ >

CftSinaas-
appelsap

diepgevroren, geconcentreerd
blikje voor

0.7 liter
zuiver sap

|—\ StfÜiK KAlMT-EN-KLAAR MAALTIJDEN H
HOLLANDSE-

Haehee
ENGELSE

naar keuze
blik 440 gram

Graves Supérieures
Grandor Monopole
witte Bordeauxwijn
demi-sec

fles 0.75 liter

prijzen gelden van donderdag 28 okt, t/m woensdag 3 nov,

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lop«n
als U hat In da Stationsstraat 16 kunt kopen

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvooit • Telefoon 2663

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Te koop gevr.: belegglngs-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

HONDEN
Voor deskundig
Knippen } djverse
Scheren !• ...
Plukken ) modellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel, 4999

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12 st.)

Gossamer of Fetherllte

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BOOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

Mevrouw G. POLM
gedipl. pedicure • manicure

Behandeling na afspraak
Brederodestr. 72, tel. 3324.

Jong echtp. met kind zoekt
op korte termijn woning.
Tel. na 18 uur 3415.

HOGE Inruil oude wasma-
chme. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

SINT NICOLAAS
OP 20 NOVEMBER
IN ZANDVOORT
Ondanks zijn hoge leeftijd blijft Sint Nico-
laas het volhouden een paar weken voor zijn
verjaardag een bezoek aan Zandvoort te
brengen. Dit jaar zal de spaanse kin-
dervriend op zaterdag 20 november a.s. zijn
Intocht in de badplaats houden.
Het komité van ontvangst zal in samenwer-
kmg met de politie en de brandweer een
stoet vormen [tiet veel muziek, diverse
straatattrakties 'en veel zwarte pieten. De
stoet zal samen met Sint Nicolaas op 20
november plm. 14.30 uur vertrekken van Het
huis in de duinen. De organisatoren rekenen
er ook nu weer op dat de Sint en zijn ge-
volg officieel door het gemeentebestuur op
het bordes van het raadhuis zullen worden
ontvangen.
Na de ontvangst zal de goedheiligman een
rijtoer maken door het dorp en onderweg
enkele bejaardenhuizen en langdurig zieke
kinderen bezoeken.
In de komende dagen zal het zandyoortse
bedrijfsleven worden benaderd de intocht
financieel mogelijk te maken. Ook bijdra-
gen van partikulieren zijn uiteraard van harte
welkom. Verder zullen stickers worden ver-
kocht met het opschrift 'Begunstig Sint Ni-
colaas Intocht'.
Nadere Inlichtingen worden verstrekt door
de vvv in de kiosk op het Raadhuisplein.
Het sekretanaat van de organisatie is geves-
tigd Zeestraat 57 rd. tel. 2472.

'GROOT KIJKDUIN'
WIL KINDERDAGVERBLIJF
STICHTEN
Indien er voldoende belangstelling voor be-
staat wil de direktie van het kinderhuis
'Groot Kijkduin' aan de Dr. Smitstraat ko-
mend voorjaar starten met een kinderdag-
verblijf voor peuters en kleuters van 2—6
jaar van 's morgens acht uur tot 's middags
half zes. De kleintjes worden in die tijd
volledig opgevangen en verzorgd. Inklusief
een warme middagmaaltijd. Het kinderdag-
verbhjf zal los staan van de bestaande ak-
tiviteiten van het kinderhuis.
De direktie van 'Groot Kijkduin' denkt aan
kinderen van werkende ouders, van alleen-
staande moeders en vaders, van moeders
die in de zaak meehelpen of op een andere
manier overbelast zijn, of aan kinderen die
thuis teveel met volwassenen opgroeien.
Voor het kinderdagverblijf is deskundig per-
soneel beschikbaar en kan worden geprofi-
teerd van begeleiding en adviezen van arts
en kinderpsycholoog.
Op dit moment kunnen de kosten van het
dagverblijf nog met definitief worden vast-
gesteld, omdat o.a. moet worden afgewacht
welke subsidies beschikbaar komen. Voor-
lopig wordt gedacht aan een bedrag van
ƒ 20 per week. De direktie acht het denk-
baar dat incidentele gevallen een kind één
of enkele dagdelen van het verblijf gebruik
maakt, de opzet is echter om voor het kind
een rustig en vertrouwd klimaat te scheppen.
De direktie heeft zich met een huis-aan-huis
folder tot de inwoners van Zandvoort ge-
wend om de behoefte aan een kinderdagver-
blijf te peilen. Op een antwoordkaart kan
men van zijn of haar interesse voor het pro-
jekt blijk geven. De direktie van 'Groot
Kijkduin' wil de verdere ontwikkeling van het
initiatief van de reakties van het publiek
laten afhangen.

en

DANKBETUIGING
Voor uw bewijzen van medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, behuwd
grootvader

WILLEM LOOS

betuigen wij u onze oprecht gemeende dank.

Zandvoort, oktober 1971

Namens ons allen:
M. Loos-Kerkman

Dankbetuiging
Voor uw bewijzen van medeleven en be-
langstelling betoond tijdens ziekte en na
het overlijden van onze innig geliefde en
zorgzame vader, behuwd- en overgrootvader,
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

PIETER PAAP
betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens ons allen:
C. A. Paap-Welage

Zandvoort, oktober 1971

BEGROTINGSVERGADERING
GEMEENTERAAD
In de eerstvolgende openbare vergadering
van de zandvoortse gemeenteraad zal de
begroting voor het dienstjaar 1972 worden
behandeld. De bijeenkomst is vastgesteld
op maandag 22 november a.s. De verga-
dermg zal zo nodig worden voortgezet op
dinsdag 23 en woensdag 24 november.

Dankbetuiging
Voor uw bewijzen van medeleven en belang-
stelling betoond na het onverwacht overhj-
den van mijn innig geliefde man, onze ge-
liefde broer, schoonzoon, zwager en oom

JACOB VAN KEULEN
betuigen wij u onze oprecht gemeende
dank.

Namens ons allen:
M. van Keulen-Paap

Zandvoort, oktober 1971

Met grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

RENÊ HERMANS JOHANNES
J. Lissenberg
M. M. G. Lissenberg Botman

Zandvoort, 24 oktober 1971
Haltestraat 9
Tijdelijk: Huize ,,Uyt de Bosch",
Spanjaardslaan 7, Haarlem.

minister laakt optreden
anti-krakers

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, m div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
/ 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x / 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 - 42 1550.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
min! prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

S VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-

' heidsinspektie • occasions.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

nederlanders
wonen
in steden
In Nederland woont 72,2 procent van de
totale bevolking In een „stedelijke omge-
ving", dat wil zeggen in plaatsen met meer
dan 5000 inwoners en zonder duidelijke
plattelandsaspekten.
Dat blijkt uit een recente publikatie van
de OESO, de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, in Parijs.
Deze OESO heeft 24 leden-landen en voor
al deze landen is de graad van verstedelij-
king uitgerekend.
De grootste mate van verstedelijking trof
de OESO in Australië, waar 88,5 procent
van de bevolking in min of meer stedelijke
omgeving bleek te wonen, de geringste
mate in Turkije (31,2 procent). Daar tussen
liggen landen zoals Japan (84,4 procent),
Duitsland (82,4), Groot-Brittannië (80,1),
de VS (75,2), België (71,2), Frankrijk
(70,2), Spanje (59,1), Joegoslavië (38,7)
en Portugal (36,5 procent).
Uit het onderzoek van de OESO is ook
gebleken dat in alle landen van de OESO
de graad van verstedelijking toeneemt. In
1960 woonde 58,3 procent van alle 413
miljoen inwoners van de OESO-landen in
stedelijke omgeving, in 1970 al 64,4 pro-
cent van de toen tot 517 miljoen gestegen
bevolking van die landen.
De OESO geeft ook nog een staatje van
de grootste stedelijke agglomeraties ter
wereld en de groei van de' bevolking in die
agglomeraties:

STAD 1960 1970
1. New York 14,1 min 16 min
2. Tokio 9,6 min 12,2 min
3. Londen 11 min 11,5 min
4. Los Angeles 6,4 min 9,4 min
5. Parijs 7,2 min 8,7 min
6. Chicago 5,9 min 6,9 min
7. Essen-Dortm. 5,5 min 6,7 min
8 San Francisco 2,4 min 4,5 min
9. Detroit 3,5 min 4,4 min

10 Philadelphia 3,6 min 4,3 min
De ranglijst van de OESO bevat in totaal
20 namen van steden. De twintigste daarvan
is Toronto in Canada met in 1970 een be-
volking van 2,3 miljoen mensen: dat is dan
nog ruim twee keer zoveel als „Groter
Amsterdam", dat — berekend volgens de-
zelfde agglomeratie-maatstaven — vorig jaar
een bevolking had van 1,2 miljoen.
Bij dat laatste moet dan nog worden aan-
getekend dat in Nederland de verstedelij-
king zich geheel afspeelt buiten de agglo-
meraties van Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag — die alle drie in inwonertal dalen.

De minister van justitie heeft deze week
In de Twoede Kamer het optreden van
'knokploegen', die eigen rechter spelen,
sterk afgekeurd.
'Als ze een strafbaar feit plegen is het de
plicht van de politie tegen hen op te tre-
den', verklaarde hij naar aanleiding van vra-
gen van leden van de oppositie.

Hij zei nog geen oordeel te kunnen geven
over het geval in Haarlem-noord, waar de
politie niet had ingegrepen toen een knok-
ploeg mensen uit een gekraakte woning heb-
ben gejaagd. Deze zaak Is nog in onder-
zoek, zei de minister.

Voor rekening van A.W.B.Z.
in niet-erkende inrichtingen
Op 1 oktober 1971 is in het kader van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(A.W.B.Z.) een belangrijke regeling in wer-
king getreden.
Ingevolge de A.W.B.Z. hebben patiënten
het recht om als dat nodig is, opgenomen
te worden in een erkende verpleeg- of zwak-
zinnigeninrichting. Het komt voor dat pa-
tiënten, ondanks het feit dat zij noodzakelijk
in een dergelijke inrichting moeten worden
verpleegd, wegens plaatsgebrek niet opge-
nomen kunnen worden. Deze patiënten wor-
den dan vaak verpleegd in een tehuis dat
niet is erkend, omdat het niet aan de er-
kenningsnormen voldoet. Tot dusverre kwa-
men de aan zo'n opneming verbonden kos-
ten niet ten laste van de A.W.B.Z.
Om deze patiënten tegemoet te komen is
de nieuwe regeling getroffen. Zij komt erop
neer, dat patiënten voor wie een indikatie
geldt voor opname en verblijf in een krach-
tens de A.W.B.Z. erkende verpleeg- of
zwakzinnigeninrichting — gelegen op rede-
lijke afstand van hun woonpaats — kunnen
worden opgenomen, aanspraak hebben op
een vergoeding.
De desbetreffende niet-erkende inrichting —
in de regeling „tehuis" genoemd — dient
een kapasiteit te hebben van tenminste tien
bedden, die bestemd moeten zijn voor de
behandeling dan wel verpleging of verzor-
ging van zieken of gehandicapten.
De vergoeding zal met aan de betrokken
patiënten zelf worden uitgekeerd; indien een
patiënt voor de vergoeding in aanmerking
komt, zal de vergoeding rechtstreeks aan
het tehuis worden uitbetaald. Niet alle kos-
ten, die de tehuizen in rekening brengen,
worden door de A.W.B.Z. vergoed. Nadruk-
kelijk zijn uitgesloten de kosten van onder-
wijs, kleedgeld en zakgeld.
Patiënten die menen voor de vergoeding in
aanmerking te komen, kunnen deze aanvra-
gen bij hun zekenfonds of andere instelling,
waarbij zij voor ziektekosten zijn verzekerd.
Voor vele patiënten, die op 1 oktober al m
een niet-erkend tehuis verbleven, zal de aan-
vraag kunnen worden geregeld door het
ziekenfonds dat als kontaktorgaan voor het
tehuis is aangewezen.

Voor showroom, winkel of kantoor

TAPIJTTEGEL-BOETIEKASTRA
^KORTE GIERSTRAAtV - HAARLEM,

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

De bewindsman wil effektief optreden tegen
kraakakties. Hij denkt daarbij niet alleen
aan wettelijke maatregelen tegen de kra-
kers. De minister vindt dat ook iets gedaan
moet worden tegen het provocerend lang
leeg staan van woningen. Hij is daarover
overleg begonnen met de minister van volks-
huisvesting.
De minister wil eerst de uitspraak van de
hoge raad inzake het 'kraken" afwachten.
Als deze uitspraak afwijkt van de konklusie
van de advokaat-generaal, dat het kraken
op grond van het huidige strafrecht als lo-
kaalvredebreuk veroordeeld kan worden,
acht de bewindsman uitbreiding van het
strafrecht gewenst.
'De dreigende eskalatie wanneer huiseige-
naren het recht in eigen hand gaan nemen
noopt hiertoe', merkte hij op.
Aan civielrechtelijke of bestuursrechtelijke
maatregelen kleefden volgens hem grote be-
zwaren. Bij de eerste kategone is het pro-
probleem hoe bijvoorbeeld anonieme kra-
kers te dagvaarden. Wat betreft de tweede
kategone ontbreekt aan de gemeenten in
de geliberaliseerde gebieden de mogelijk-
heid op grond van de woonruimtewet op te
treden tegen het zonder vergunning van b
en w in gebruik nemen van woonruimte.

In tegenstelling tot de minister heeft het
gemeentebestuur van Zandvoort nog geen
gelegenheid gevonden de door vier raads-
leden gestelde vragen over deze kwestie

•<te beantwoorden.

WERK AAN DE

WERELDWINKEL

Zondag 31 oktober a.s. belegt de wereld-
winkel in de Jacobskerk aan de Jacobs-
Vestestraat te Haarlem opnieuw een alter-
natieve dienst, welke dit keer is gewijd aan
het thema: Werk aan de wereldwinkel. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur.
De alternatieve diensten gaan uit van een
aantaj mensen, die vinden dat een normale
kerkdienst vaak nog te vrijblijvend is als
het gaat om onze verantwoordelijkheid voor
samenlevingsvragen. Daarom stellen zij re-
gelmatig problemen aan de orde m een
'dienst', waaraan geen voorganger te pas
komt, waar geïnformeerd en gediskussieerd
wordt, en waaruit zo mogelijk een of andere
aktie voortvloeit.
'Dienst' dus pok m alternatieve zin.
Werden we in de vorige alternatieve dien-
sten gekonfronteerd met deelproblemen van
onze maatschappij, nu gaat het om een fun-
damentele benadering van de knsis waarin
de wereld verkeert.
Dit gebeurt d.m.v. een spel met licht, klank,
stemmen, lichamen en teksten. Er worden
geen oplossingen of richtlijnen voor een ge-
dragswijze geboden; het spel ontmaskert
alleen maar. Pas wanneer we het ware
gezicht van onze maatschapij (en van ons-
zelf!) kennen, weten we waar we over pra-
ten als we het hebben over een probleem
als de verhouding tussen rijke en arme men-

"sen. De dienst wordt gerealiseerd m m v.
de wereldwinkels van Haarlem en Zand-
voort. Er zal in de kerk een stand zijn met
produkten, artikelen en informatie uit de
ontwikkelingslanden. Tijdens het spel is er
gelegenheid voor diskussie o.a. met ver-
tegenwoordigers van de wereldwinkels.
Nadere inlichtingen betreffende deze dienst
bij A de Vries, Kostverlorenstraat 116,
Zandvoort, tel. 7897.

Spaarpetje maken?
Akkoord, maar dan
met rente, bij de ABN
De ABN biedt u keuze uit
vele aantrekkelijke spaarvormen
met rentevergoedingen van 4'/2 tot 7%.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een spaarrekening.

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) S341



Goed nieuws voor alle liefhebbers van een goede
parketvloer.

Vrijdag opent Unicum haar nieuwe showroom aan de
Heemsteedse Dreef 264.

Vanaf die datum is de oude showroom in Vijfhuizen
gesloten.

Unicum is al jaren nederlands meest vooraanstaande
specialist in skandinavische vloeren, de bekende Uniska
vloeren.

Uniska parket is modern parket, verkrijgbaar in vele
kleuren en houtsoorten, aangepast aan het wonen van nu
en straks.

. A *•
Verhüisbaar.

Omdat Uniska vloeren uit
komplete panelen bestaan, wordt
het drukvlak over een groot
oppervlak verdeeld.

Hierdoor kunnen Uniska vloeren,
in tegenstelling tot de meeste
andere parketsoorten, in het alge-
meen zo op de ruwe ondervloer
gelegd worden.

De vloeren worden los gelegd,
zonder lijmen of spijkeren, en
kunnen altijd weer worden opge-
nomen bij verhuizing of
verbouwing.

In één dag gelegd.

Een Uniska vloer wordt in het
algemeen in één dag gelegd.

Ouderwets spijkeren, lijmen,
schuren en lakken is er niet
meer bij.

Dat bespaart tijd, geld en.. .veel
rommel in uw huis.

Uniska vloeren worden gelegd
in grote vloerklare panelen, die met
veer en groef in elkaar passen.

Zelf leggen is hierdoor ook een-
voudig.

Geen onderhoud.

Vlekken kunnen niet in een
Uniska vloer dringen.

Want elke Uniska parketvloer is
geïmpregneerd met een keiharde
kunsthars in zijdeglans.

Nu en dan stofzuigen en afnemen
met een vochtige doek is al
het onderhoud dat u er aan hebt.

Geluiddempend.

Speciale T.N.O. tests wezen uit
dat de geluiddempende eigen-
schappen van een Uniska parket-
vloer gelijk zijn aan een „zachte
vloerbedekking".

Een belangrijk punt in moderne
flats, waar parket vaak ongewenst
is.

En prettig met het oog op de
kinderen.

De unieke finse vloer.

Als enige in nederland heeft
Unicum de verkooprechten van
fins parket.

Als u houdt van een vloer met
een heel eigen en apart karakter,
dan is dit uw keuze.

Uiterlijk een vloer van zéér
smalle stroken, hetgeen een bijzon-
der ruimtelijk diepte-effekt geeft

De houtsoort is berken of beuken,
licht en zonnig. Door kleine licht/
donker accenten in de nerfstructuur
heeft deze vloer een levendig
en jeugdig karakter,waarop zowel
het klassieke meubel als het
luchtige moderne meubel tot hun
recht komen.

In speciale uitvoering ook voor
wand betimmering leverbaar.

Strokenvloeren In eiken en
tropische houtsoorten.

In feite is dit de strokenvloer
voor mensen die parket wensen,
maar een beetje opzien tegen de
problemen en de kosten van het
leggen.

Om over de prijs nog maar niet
te spreken. De houtsoorten zijn
blank eiken en verschillende
tropische, zoals het zwartbruine
panga-panga en het
roodbruine merbau.

Overtuig u met eigen ogen in
onze nieuwe showroom van de
schoonheid van dit prachtige parket.

En de prijzen zullen u meevallen!

Zelf leggen.

Door het unieke lamellensysteem
is Uniska parket uitermate
geschikt voor de doe-het-zelver.

Een vloer van zo'n 50 m2 is nog
in één dag te leggen.

De doe-het-zelver ontvangt een
korting van f 10,- per m2.

Unicum levert daarnaast uitslui-
tend aan doe-het-zelvers een
voordelig massief mozaiek parket
in eiken en missanda. Dit mozaïek-
parket is reeds geschuurd en
geïmpregneerd,

Vanaf vrijdag 29 oktober is
de nieuwe showroom van Unicum
geopend.

Adres: Heemsteedse Dreef 264.
Telefoon: 023-289408 en 289409.
Geopend: van 9.00 uur tot 18.00
uur, maandag t/m zaterdag.

u bent van harte welkom!
unicum/parket

I N S T A L L A T I E B U R E A U

Ampèrestraat 2/hoek Camerüngh Onnesstraat

Zandvoort • Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. • Erk. A.C.l. lid

Centrale verwarming
KETELS

RADIATOREN
CONVECTORS

Meer warmte voor minder geld

Luchtverwarming

IDEAAL VOOR

WONING EN BUNGALOWS

WINKELS - KANTOREN

Waferonfharding

Uw drinkwater wordt weer bruikbaar

door het te ontharden

Wij heten u van harte welkom op onze exclusieve verwarmingsshow, welke gehouden wordt op ZATERDAG 30 OKT. en ZONDAG 31 OKT.
a.s. van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds in onze „SMIDSE" Camerlingh Onnesstraat te Zandvoort.
Onze technici staan voor u Maar om alle gewenste inlichtingen te verstrekken over capaciteiten, prijzen en levertijden, etc.

OP ONZE SHOW
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kommissie gaat afsluiting
kerkstraat en kerkplein
in studie nemen
Na een langdurige dlskussle over de af si ui-
tlng van Kerkstraat, Kerkplein en Raadhuis-
plein op de vorige week donderdag gehou-
den najaarsvergadering van de Zandvoortse
Handelsvereniging, heeft men besloten een.
speciale kommissie In het leven te roepen
die de voor- en nadelen van de afsluiting zal
gaan bestuderen. Deze kommissie zal, na
overleg met het gemeentebestuur en de in
genoemde straten gevestigde winkeliers,
haar konklusie bekend maken tijdens een
ekstra bijeenkomst van de middenstands-
organisatie.

Aan het begin van de in de Kousenpael
gehouden herfstvergadering van de handels-
vereniging herdacht voorzitter Hildering het
overlijden van adjudant H. Sandbergen. De
middenstand van Zandvoort heeft veel aan
zijn voortreffelijke adviezen en organisatie-
talent te danken, aldus de voorzitter. De
persoon van adjudant Sandbergen zal in
lengte van jaren voor het bedrijfsleven en
onze vereniging een begrip blijven, zei de
heer Hildering. Hierna verzocht hij de ver-
gadering staande enige ogenblikken stilte in
acht te nemen ter nagedachtenis van de
overledene.
Spreker was van oordeel dat Zandvoort een
wisselvallig, zomerseizoen achter ,der- rug .
heeft met ups en downs. Achteraf bekeken
is het echter wel meegevallen, meende voor-
zitter Hildering. Hij betoonde zich bijzonder
ingenomen met de berichten in de pers dat
Zandvoort is aangewezen als één van de
vijf gemeenten in Nederland waar een rou-
lette mag draaien, .wanneer de wet op de
kansspelen door de Kamer wordt gewijzigd.
Indien dit onverhoopt niet mocht-gebeuren
vreesde spreker de invoering van een logeer-
belasting in Zandvoort.

Verheugd was de heer Hildering over het
besluit van de gemeenteraad de eksploita-
tic van het circuit voorlopig niet te beper-
ken. Hij noemde de voorgestelde verminde-
ring van het gebruik tot dertig dagen per
jaar "een lachertje". Spreker brak voorts
een lans voor de toetreding tot Touring
Zandvoort. Aan het slot van zijn inleiding
deelde-de heer Hildering mee wegens ge-
zondheidsredenen zijn funktie als voorzitter
van de ZHV te moeten neerleggen. Dit zal
in januari gebeuren.

Tijdens de behandeling van de huishoude-

lijke agenda verklaarden de leden zich

unaniem voorstander van een uniforme win-

kelsluiting tijdens de komende feestdagen,

zoals die is voorgesteld door de Kamer van

Koophandel voor Haarlem e.o. De regeling

voorziet in een openstelling van de winkels

tot 10 uur met een verplichte sluitings-

pauze van zes uur tot half acht en de op-

heffing van de middagsluiting in die weken.

ADVIESBUREAU
ALG. NED. INVALIDENBOND
AFDELING
HAARLEM EN OMSTREKEN
De Algemene Ned. Invalidenbond afd. Haar-
lem en omstreken heeft iedere derde dins-
dagavond van de maand spreekuur van
19.00 tot 21.00 uur.
Ook zij die geen lid van de ANIB zijn kun-
nen hier gratis terecht.
Op het adviesbureau zijn deskundigen aan-
wezig die u met raad en daad behulpzaam
willen zijn voor het oplossen van proble-
men die direkt of indirekt verband houden
met uw handicap.
Ook voor fiskale aangelegenheden en za-
ken die onder de sociale wetgeving vallen
zullen wij u graag behulpzaam zijn.
Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag-
avond 16 november 1971 van 19.00-21.00
uur op ons kantoor Verspronckweg 243 te
Haarlem.
Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken.
Ons telefoonnummer is 259281. .

De vergadering wees hierna mej. B. Roozen
en de heer L. Balledux aan als leden van
de onlangs in het leven geroepen Commis-
sie Midden- en Kleinbedrijf. Het ZHV-bestuur
had hen voor benoeming in deze kommissie
voorgedragen. In de kommissie ter bestu-
dering van de afsluiting van Kerkstraat, etc.
voor het gemotoriseerd- en fietsverkeer na-
men zitting de heren L. Balledux, P. Drom-
mel, W. van Houten, H. Landman en mej.
B. Roozen.
Verder besloot "men ook dit jaar een kerst-
etalagewedstrijd te organiseren *en deel te
nemen aan de St. Nicolaasintocht op zater-
dag 20 november a.s.
Na de pauze hield mej. Roozen een inleiding
over de nieuwe vestigingswet detailhandel.

DIPLOMA'S
VOOR ZRB-JEUGDLEDEN
Afgelopen zaterdag slaagden voor de eksa-
mens theorie voor het jeugdbrevetstrand-
wacht en het strandwachtdiploma de navol-
gende leden van de kustbrigade: Petra Lut-
tik, Anton Seitz en Wee Fu Tan behaalden
het jeugdbrevet; J. van Vechgel, C. Kras
en J. Driessen slaagden voor strandwacht A
en W. Scheen voor strandwacht B. Het
praktijkeksamen vond in september plaats.
Vrijdagavond beginnen in het instruktiebad
van Bouwes Palace de jaarlijkse zwemkur-
sussen van de ZRB voor junioren en senioren.
De tijden voor de jeugd 20.00—20.45 uur
en voor volwassenen 20.45—21.30 uur.
Voor de jongeren wil men een kursus orga-
niseren voor het behalen van het jeugdbre-
vet 1 t.e.m. 3 en voor de ouderen het di-
ploma A- en B binnenwater reddend zwem-
men van de KNBRD.

VLAM
IN DE PAN
Door snel ingrijpen van enkele voorbijgan-
gers werd een begin van brand in de keuken
van een woonhuis aan de Heemskerkst'raat,
waar de vlam in de pan was geslagen, ge-
doofd. Zij wisten de pan te grijpen en uit
het openstaande keukenraam te werpen. De
brandweer behoefde na aankomst niet in
aktie te komen. _,

geringe belangstelling
voor informatieve bijeenkomst
van hartstichting
De afdeling Zandvoort van de Vereniging
van Vrienden van de Hartstichting hield 28
oktober j.l. een voorlichtingsbijeenkomst in
het Gemeenschapshuls en het moet voor
het aktleve bestuur toch ' wel een teleur-
stelling zijn geweest dat de belangstelling
voor deze avond zo gering was. Hier werd
nota bene gelegenheid geboden duidelijke
Informaties te krijgen over een ziekte die
In Nederland ledere dag meer dan honderd
mensen treft, waarvan een derde vrijwel
direkt overlijdt!

Zoals de voorzitter, dr. J. G. Anderson, in
zijn openingswoord vertelde loopt één op de
twee a drie mannen de kans een hartinfarkt
te krijgen. Spreker onderstreepte het be-
lang van een gezonde lichaamsbeweging
en toonde zich in dit verband erkentelijk
voor de gunstige reaktie van het gemeente-
bestuur op het verzoek om in onze gemeen-
te een zwembad te mogen stichten. "

Dr. W. Renssen, de haarlemse hartspecialist,
dankte dr. Anderson dat deze de doelstel-
lingen van de Nederlandse Hartstichting
vanuit het huisartsenstandpunt had uiteen-
gezet; de opvang komt immers altijd in han-
den van de huisarts.

De vertoonle films 'High blood pressure' en
'Heartbeat' lieten hartoperaties zien in kli-
nieken in Pakistan, Peru, Libanon, Ohio, het
Andesgebied, Japan en Uganda. Een bewijs
dat ook in deze landen een duidelijke toe-
name aan hartklachten valt waar te nemen,
maar ook een bewijs dat artsen uit de ge-
hele wereld klaar staan de strijd tegen de
ziekte aan te binden. De Nederlandse Hart-
stichting heeft, aldus dr. Renssen, reeds
een aantal "zeer belangrijke projekten op
stapel gezet. Een bevolkingsonderzoek zoals
b.v. de gemeente Heemstede had voorge-
steld, vond echter, hoe vreemd het ook
moge klinken, op advies van de hartspecia-
listen geen doorgang. Eén keer een bevol-
kingsonderzoek geeft namelijk niet de min-
ste zekerheid.
Van de meerdere oorzaken die een hartaan-
val kan hebben achtte dr. Renssen de vol-
gende thans nagenoeg bekend: te veel ge-
wicht, het roken van sigaretten (sigaren en
pijp zijn nog wel toegestaan), konstante
hoge bloeddruk en de verhoging van be-
paalde vetachtige stoffen in het bloed. Het
spreekt vanzelf dat voor de werkzaamheden
van de Nederlandse Hartstichting veel geld
nodig is. Men denke aan de speciale ambu-
lances, aangeduid als cardulances (het
woord hartrenwagen achten de specialisten
niet bijzonder geslaagd, daar de wagens

met de patiënt_ helemaal niet mogen ren-
nen. Dat is trouwens ook helemaal niet
nodig want de benodigde apparatuur is in
de cardulance aanwezig). Voorts wordt ge-
werkt aan de oprichting van poliklinische
revalidatiecentra, waar men een cardiaal
revalidatiecentrum in hoopt te bouwen.

Gedurende de pauze kregen de aanwezigen,
onder wie zich burgemeester A. Nawijn en
echtgenote alsmede de heer J. D. van Maris,
korpschef van politie, bevonden, gelegenheid
schriftelijk vragen in te dienen die na de
pauze door dr. Renssen werden beantwoord.
De heer H. Kloosterman van Wijck, pro-
pagandist van de Nederlandse Hartstichting,
memoreerde nog eens de noodzaak van ge-
schoold personeel voor de hartbewakenings-
apparatuur en de nazorg. Het heeft namelijk
geen zin om geld te steken in projekten die
niet verantwoord in gebruik genomen kun-
nen worden.

Na afloop van de zeer interessante bijeen-
komst sprak dr. Anderson woorden van
dank tot dr. Renssen en overhandigde hem
namens de afdeling Zandvoort een boeken-
bon. De heer A. Bakels jr. kreeg voor het
beschikbaar stellen van zijn filmapparatuur
en het vertonen van de films een platenbon.
Wij willen dit verslag niet besluiten alvo-
rens verteld te hebben dat de kontributie
van de Nederlandse Hartstichting minimaal
ƒ 5.— per -jaar bedraagt en dat deze vijf
gulden overgeschreven kunnen worden op
postgirorekening 9711 van de Algemene
Bank Nederland Zandvoort ten name van de
Vereniging van Vrienden van de Nederlandse
Hartstichting. Vijf gulden, een klein bedrag,
maar dat toch een onderdeeltje kan vormen
van de cardulance, die heel misschien eens
voor u opgeroepen moet worden!

Kr. M.

Drukkerij Oudt
Wh Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

ook kollege
heeft geen behoefte
aan anti-krakers
Het kollege van b en w deelt het standpunt
van de raadsleden P. Flieringa, N. J. Jans-
sens (Inspr. nu), W. Kok (azb) en J. G.
Wijnbeek (d'66) dat er geen enkele behoef-
te bestaat aan een vereniging, die, middels
Intimidatie en andere tegen het rechtsbe-
wustzijn Indruisende praktijken, het partlku-
llere bezit beschermt.

Dit schrijft het dagelijks bestuur van de ge-
meente in zijn antwoord pp vragen van ge-
noemde afgevaardigden inzake oprichting
en optreden van de Vereniging tot bescher-
ming van partikulier -bezit. Ter vermijding
van mogelijk misverstand delen b en w mee,
dat zij hetzelfde standpunt innemen ten op-
zichte van personen, verenigingen of instel-
lingen die zich middels de hiervoren be-
doelde praktijken vergrijpen aan partikulier
bezit.
Het kollege wijst er op dat er voor de ge-
meentelijke wetgever geen mogelijkheid
openstaat in de Algem. Politieverordening
een bepaling op te neme'n, die het oprich-
ten van de door de raadsleden bedoelde
vereniging verbiedt. De uitoefening van het
recht tot vereniging en vergadering wordt
krachtens artikel 9 van de Grondwet uit-
sluitend in het belang der openbare orde
door de rijkswetgever geregeld en beperkt.
Voorts wijzen b en w er op dat in het
Wetboek van Strafrecht misdrijven tegen de
openbare orde — w.o. vallen huisvrede-
breuk en het openlijk met verenigde krach-
ten geweld plegen tegen personen of goede-
ren — strafbaar worden gesteld. Hierdoor
is de strafrechtmaterie onttrokken aan de
bevoegdheid van de lagere wetgever en zijn
in de APV dan ook geen bepalingen opge-
nomen, die handelingen, welke de raadsle-
den kennelijk van de vereniging verwachten,
verbieden. Het kollege staan derhalve geen
middelen ten dienste om bij het zich voor-
doen van bovenstaande strafbare feiten op
te treden, aldus het gemeentebestuur.
B en w vinden 't tenslotte vanzelfsprekend,
dat de politie, die wel over de nodige be-
voegdheden beschikt, niet zal schromen ter-
stond op te treden in het geval de vereni-
ging c.q. haar leden zich aan een of meer
strafbare feiten zouden schuldig maken.

Naschrift redaktie

Het kostte de huidige minister van justitie
minder tijd en moeite het optreden van knok-
ploegen, die eigen rechter spelen, te ver-
oordelen. Maar goed, ook het gemeente-
bestuur van Zandvoort Is niet gediend van
de praktijken van de behoeders van privé-
elgendom.
B en w scheren het optreden van de knok-
ploegen echter over een kam met de kra-
kers van leegstaande panden t.b.v. dakloze
gezinnen. Voor het kollege bestaat er ken-
nelijk geen onderscheid tussen het bruut
geweld van de knokploegen en de veelal
jonge gezinnen die onderdak zoeken In
leegstaande huizen. Voor de wet zijn het
allemaal zondaars, menen b en w.
En nu we het toch over wet en orde heb-
bena Van bovenstaand antwoord van het
kollege hebben wij geen afschrift ontvan-
gen. Dit Is In strijd met het reglement van
orde van de zandvoortse gemeenteraad,
waarin wordt bepaald dat b en w afschrif-
ten van hun antwoord aan raadsleden aan
de pers dienen te verstrekken. Een duidelijk
voorbeeld van het kraken van het reglement,
vinden wij.

BIJ AANRIJDING
GEWOND
Bij een botsing tussen een bromfiets en
een personenauto zaterdagavond in de Swa-
luêstraat raakte de 18-jarige bestuurder
van de bromfiets aan het rechteronderbeen
gewond. De jongeman werd met een zie-
kenwagen naar een haarlems ziekenhuis
overgebracht.

PAARD LIEP
TEGEN
STRANDWANDELAAR
Zondagmiddag werd een 22-jarige strand-
wandelaar uit Aalsmeer door een rijpaard
geraakt. Met een hoofdwond werd de man
opgenomen in een ziekenhuis in Haarlem.
De berijder van het paard verklaarde de
wandelaar te laat te hebben opgemerkt om
hem nog te kunnen ontwijken.



FAMILIEBERICHTEN

Na een langdurige ziekte is heden na
een moedig gedragen lijden van ons
heengegaan mijn beste man en lieve
zorgzame vader en geliefde opa

KORNELIS KOOME
op de leeftijd van 74 jaar.

Uit aller naam:
C. H. Koome-Rijbroek

Zandvoort, 29 oktober 1971
Helmersstraat 29

De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers Zijlweg 63 te Haar-
lem, gelegenheid tot bezoek van 14.00
uur tot 15.30 uur en van 19.00 uur
tot 19.30 uur.

De crematie zal plaatsvinden woens-
dag 3 november in het crematorium
te Velsen, na aankomst van trein
10.55 uur halte Westerveld.
Vertrek van rouwkamer Zijlweg 63
omstreeks 10.25 uur.

zvm boekte eerste zege
in kompetitie ,

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door
de gemeenteraad in zijn vergadering van
26 oktober 1971 vastgestelde wijziging van
de voorschriften deel uitmakende van het
bestemmingsplan 'Noorderduinweg II' van
maandag 8 november 1971 gedurende één
maand ter gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage ligt,
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraa.d hebben gewend kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schriftelijk bezwaren
tegen de herziening van de voorschriften
van dit bestemmingsplan indienen.
Zandvoort, 28 oktober 1971

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 30 oktober:

Zandvoortm. 1—NAS 1
Zandvoortm. 4—SCW 3
Zandvoortm. 3—Terrasvogels 3

B-junioren:
RCH 2—Zandvoortm. 2
OG 3—Zandvoortm. 3

C-junioren:
Zandvoortm. 1—Haarlem 1
Zandvoortm. 2—RCH 2
D l OS 1—Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 4—RCH 3
Zandvoortm. 6—TZB 2

A-pupillen:
Zandvoortm. 1—Haarlem 1
Zandvoortm. 2—Halfweg 2
Schoten 4—Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5—DCO 6
Zandvoortm. 5—DCO 7

B-pupillen:
Bl'daal a—Zandcoortm. a
Zandvoortm. b—DSS b
Zandvoortm. c—TYBB c

Uitslagen zondag 31 oktober:
AFC—Zandvoortm.
Zandvoortm. 2—WFC 2
De Meteoor 2—Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 5—Renova 2
Zandvoortm. 4—Spaarndam 2
Zandvoortm. 7—Velsen 4
Zandvoortm. 8—TH B 3
Zandvoortm. 9—Kennemers 7
Zandvoortm. 11—Ripperda 7

A-junioren:
VSV 1-Zandvoortm. 1
Haarlem 2—Zandvoortm. 2
Hillegom 2—Zandvoortm. 3

12—0
5—1
2—1

6—0
1—6

0—0
1—5
5—0
1—3
5—2

1—0
0—1
7—2
3—3
0—1

4—4
7—0
2—2

2—3
1—O
3—1
3—6
1—2
4—6
1—6
5—3
0—6

1—3
11—1
6—5

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043.3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2t35 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flmterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

taten van de laatste weken was dit een uit-
stekende prestatie. Goed om het vertrouwen
in de kwaliteiten van de geel-blauwen te
herstellen.

Hier volgt de stand in de kompetitie van
eerste klasse A na de wedstrijden van af-
gelopen zondag:

Na een reeks van nederlagen sinds het be-
gin van het kompetitieseizoen Is Zandvoort-
meeuwen er In geslaagd een overwinning
in de wacht te slepen. Eergisteren won het
elftal de uitwedstrijd tegen het hoofdstede-
lijke AFC met 3—2. Door deze zege en
de nederlagen van ZVV en de Spartaan
steeg Zandvoortmeeuwen twee plaatsen op
de ranglijst.

4
In de eerste fase van de ontmoeting zag
het er overigens weinig rooskleurig uit voor
de kustbewoners. De amsterdammers oefen-
den sterke druk uit op de defensie van
Zandvoortmeeuwen en deze moest alle
krachten benutten om de aalvlugge voor-
hoede van de tegenstanders te beletten door
te breken. Vooral de spitsen van liet AFC'
elftal Van der Grien en Kennaar warent bij-
zonder aktief voor het zandvoortse doel en
namen ledere gelegenheid te baat om op
schotsafstand van keeper Bos te komen.
Voor de gasten was het een geluk dat ge-'
noemde spelers nogal nonchalant waren in'
de afwerkingen van hun aanvallen. Van den
Grien, die een unieke kans kreeg het leer
achter Bos te plaatsen, schoot door een
slordige beenbeweging ver naast en zijn
kollega Kennaar liet eveneens een goede
gelegenheid om te scoren voorbij gaan. La-
ter faalde deze speler opnieuw voor de
zandvoortse doelmond.
Tot op dat moment had de ZVM-voorhoede
weinig lust getoond de kracht van de ver-
dediging van de thuisklup te beproeven.
Maar dat werd anders toen de aanvalslinie
tijdens een paar uitvallen zwakke plekken
ontdekte in de verdediging van AFC. Na
een mislukte kopbal van Engel Stobbelaar
bouwde het duo Gerard Nijkamp en Richard
Bruijnzeel een ijzersterke kombinatie op <
welke tot diep in de verdediging van de
amsterdammers doordrong. Keeper Kuikens
trachtte nog te redden wat te redden viel,
maar tegen het schot van Bruijnzeel had hij
geen schijn van kans, O—1. l>

Na een poging van Gerard Koper die een >
beter lot had verdiend kreeg de voorhoede
van de gastheren de bal opnieuw in bezit
en drukte door. Tengevolge van een mis-
verstand in de defensie van Zandvoortmeeu-'
wen kwam een terugspeelbal voor de voetenj;*'.
van Kennaar terecht en dit keer schoot,.
de AFC-er raak, 1—1.

Kort na het begin van de tweede helft na- «
men de gastheren de leiding met een for- ,
midabel schot van De Ridder. Ondanks de
overmacht van AFC bleef de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen proberen een opening in
de verdediging van de amsterdammers te
vinden. De druk van de thuisklup op het
doel van de gasten werd steeds sterker — :

de arbiter keurde twee AFC-doelpunten af
wegens buitenspel — maar de aanvalslinie
gaf het niet op. In de 34e minuut werd de
inspanning van de voorhoede beloond met'
een fraaie kopbal van Bruijnzeel, 2—2. f

Vier minuten voor het einde zag Engel Stob-
belaar kans vanuit een vrijwel onmogelijke

positie en dwars door een woud van benen
van AFC-verdedigers de bal achter doelman
Kuikens te plaatsen, 2—3.
Met een laatste stormloop op het doel van
Zandvoortmeeuwen trachtte de thuisklup
een gelijk spel te forceren. Maar Zandvoort-
meeuwen, met alle elf spelers in de verde-
diging, stond de zege niet meer af. Met
doorzettingsvermogen en enthousiasme had
het elftal een sterkere tegenstander weten
ten bedwingen. Na alle teleurstellende resul-

ovvo
SDW
Elinkwijk
Uithoorn
Hollandia
DCG
Rood Wit A ...
Zilvermeeuwen ...
AFC
Zandvoortm
ZVV
De Spartaan -...

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
3
2
2
3
1
2
1
1
0
1

2
3
4
5
3
1
5
2
3
2
3
1

0
0
0
0
2
3
1
3
3
4
4
5

12
11
10
g
7
7
7
6
5
4
3
'3

9—1
14—6
8 — 4
8 — H

13—9
11—10
2—5

11—13
7—10
7—13
2—9
4—12

volle winst voor mars energie stars
tijdens basketballweekend
Mars Energie Stars speelde het afgelopen
weekend twee thuiswedstrijden, die belden
In winst werden omgezet.

Zaterdagavond speelden de Mars Energie
Stars hun eerste wedstrijd tegen het gro-
ningse Donar. De Marsmannen (die met Kas-
steen, Stiphout, Tuinstra, Childress en Car-
son van start gingen, bleken geen enkele
moeite met de zone-verdediging van de gas-
ten te hebben. Keer op keer doorbraken zij
de verdediging, waarbij vooral Leysner in
de latere fase van de strijd naar een groot-
se vorm groeide.
Donar kon door gebrek aan lengte,
slecht plaatsen en schieten geen vuist ma-
ken om de zandvoortse ploeg te verontrus-
ten. Bovendien toonden de groningers vaak
een negatieve spelopvatting, hetgeen voor
het publiek onaantrekkelijk was, maar ook
de Marsmannen lieten enkele steekjes val-
len. Met de stand 31-53 brak de. rust aan.
Na de basketwisseling eenzelfde spelbeeld
als in de eerste speelhelft, al wist Donar
wat meer punten te vergaren. De zwakke
tegenstander gaf coach Boogaard de gele-
genheid al zijn spelers in te zetten.
Rustig, soms lakoniek spelend, scoorden

.de Marsmannen er op los en het was Stip-
hout die, met nog enkele minuten te spe-
len, de 100 passeerde. De eindstand werd
bepaald op 110-68.
Topscorer was Leysner met 14-18.

Deze streekderby heeft niet gebracht wat
zo'n wedstrijd kan opleveren aan sensatie
en spanning. De Haarlem Cardinals bleken
weliswaar betere tegenstanders dan Donar
maar de basisopstelling van de Marsploeg
(Stiphout, Carson, Leysner, Tuinstra en
Childress) draaide op volle toeren en met
breaks van o.m. Carson en Leysner werd
de score snel opgevoerd via 21-40 naar
25-50. Op de man-to-man-defensie waarin
Childress schutter Mooy aan banden legde
hadden de Cardinals geen antwoord.
Met fraaie kombinaties (Carson-Childress-
Leysner) werd de haarlemse defensie

Uet
een moeilijke zaak

Ja, wat moeten we nog? Kunnen we nog
met droge ogen en dito handpalmen naar
het tegenwoordige voetbal blijven kijken?
Heus, ik kan die attributen echt niet droog
houden, als ik alleen al naar het sportjour-
naal op de teevee kijk.. Als je-alles van
te voren zou weten, zou je gewoon naar
dominee Okke Jager of naar monumentale
orgels gaan zitten kijken, c.q. luisteren. En
dan zou je best weg komen)
Wat doet dit voetbal ons nog' Dat is de
vraag, waar alles om draait.
Voor de beroeps-jongens — dus de kerels
die nooit van een schrijfmachine of een
werkbank hebben gehoord — is deze vraag
niet moeilijk. Die kennen alleen maar dé, '
bal. En die bal varieert van tennisbal tot ; '
echte voetbal. Wat dat betekent, zou Abe
Lenstra u kunnen uitleggen, want de histo-1!
rie verhaalt dat Abe in zijn prille-pré-puber- !
leeftijd al met de jongens uit de buurt (in
Heerenveen) op straat voetbalde. En niet
met een echte voetbal, maar met een hart-
stikke klein tennisballetje, waar je — als
je geen techniek had — altijd overheen
maaidel Abe had die techniek wel. En zo
doende was hij de beste van de straat.
Goed, dat was Abe, maar daarna kregen
we een Janssen, een Pietersen en een Jo-
han. Ik geef toe, dat die namen symbolisch '
zijn voor een nieuwe voetbalgeneratie, maar
de symboliek sluit niet altijd aan de wer-

kelijkheid aan. Ja, ja, gooi nou niet meteen
een bierblik door de ruiten van de Zand-
voortse Courant, ik bedoel niets kwaads
van Jan of Koos of Pieter te zeggen, maar
de jongens die het in de ere-divisie -voor
het zeggen hebben, voetbalden nooit in de
straat of op opgespoten zandvelden. Abe
wel. (En zonder hoogmoed: ik ook!).
En na de hartveroverende Abe-kultus, waar
ook een beetje in mee deelden Kick Smit,
Keesje Rijvers, Bep Bakhuijs, Leen Vente,
Faas Wilkes en Bertus de Harder, (waar
zijn ze, misschien wel zaliger gedachtenis)
na deze keien van voetballers kwam er een
hele poos helemaal niets. Ergens gingen
heertjes uit Den Haag de zaken op' een eko-
nomisch plan brengen. Ze zeiden: hier zijn
de bokken, daar zijn de schapen. Met het
gevolg dat beurtelings de bokken en de
schapen het bokje zijn.
Lieve vrienden, wat wil ik hier mee zeggen?
Dat alles aan veranderingen onderhevig is.
Heeft u ooit gehoord dat Faas Wilkes 'een
boeking' kreeg of dat Kick Smit voor drie
wedstrijden werd geschorst? Hebt u ooit
vernomen dat Wout Buitenweg een waar-
schuwing kreeg voor obstruktie of de een
of andere unfaire handelwijze? Welnee,
mensen, die kerels voetbalden alleen maar,
die trapten tegen de bal voor hun plezier
en die voelden er niets voor om een soort
toneelspel op te voeren als ze de bal niet

bestookt, zodat de stand bij de rust 31-60
was. Stiphout werd na de pauze vervangen
door Wouters.
De haarlemmers poogden nu met een" ver-
hoogde inzet de bakens te verzetten, maar
de grote inspanning leverde hun slechts per-
soonlijke'fouten op. Toen Mooy gediskwalifi-
seerd was bleek het geen probleem de sco-
re op te voeren, ondanks dat ook Tuinstra
hetzelfde lot onderging.
Leysner tilde de stand over de honderd
(66-101) en de eindstand was 117-75.
De topscorers waren Leysner (18-16) en
Childress (12-14).
Van de Haarlem Cardinals waren dit Mooy
(12-4) en Amama (6-18).

Doordat de wedstrijd tegen Punch wegens
een ongerechtigde speler van Punch gewon-
nen werd (2-0), bezetten de Mars Energie
Stars nu de 4e plaats met 1 wedstrijd min-
der dan Transol R/Z.
Woensdag spelen de Mars Energie Stars
uit tegen Bona Stars en zaterdag volgt de
topper tegen Fiat Stars.

De stand luidt:
Fiat Stars 11-20; Levi's-Flamingo's 11-20;
Transol Rotterdam-Zd. 12-20; Mars Energie
Stars 11-18; Punch 12-16; Haarjem Cardi-
naisv 12-10; DED 11-8; Racing Agon 11-8;
Bona Stars 11-8; Landlust 11-4; Donar 11-
2 en Suvrikri 12-2.

NIEUWE SPELER
VOOR
MARS ENERGIE STARS
In de a.s. woensdagavond te spelen uitwed-
strijd tegen Bona Stars, zal waarschijnlijk
de 1.93 m lange amerikaanse Tommy Bri-
sant zijn entree maken.
Het aantrekken van deze nieuwe speler
houdt echter wel in dat Carson voorlopig
niet mag spelen, aangezien-slechts twee
buitenlanders zijn toegestaan. De naturali-
satie is inmiddels aangevraagd.

meer konden spelen. Zoals dat tegenwoor-
dig gebruikelijk is: Kom je niet meer aan
de bal, laat je dan plat op je buik vallen,
kronkel wat heen en weer en misschien is
er een zwakzinnige scheidsrechter die er in
trapt. (Gelukkig zijn er onder de scheids-
rechters ook nog enkele karaktervaste lie-
den).
Ik weet niet, waar het verband mee houdt,
maar ik meen zeker te weten dat er vroe-
ger geen bierblikjes, noch naar grensrech-
ters, noch naar spelers werden geworpen.
Nou kan het zijn dat- het bier vroeger
schaars of dat er geen blikjes voor het bier
waren. Kijk, dat zijn dingen, die je wel even,
moet overwegen, alvorens je een oordeel
over de huidige situatie velt.
Tussen twee haakjes: ()... Er is een we-
zenlijk verschil tussen het betaalde en het
onbetaalde voetbal in ons land. Als je niet
betaald wordt als 'tegen-de-bal-trapper', heb.'
je geen stern in het kapittel. Dan' heet je1' ,

1 amateur. En daar heeft de komputer (die
afgestemd is op profs) een hekel aan. Nee
hoor,, amateurs zijn niet 'in'.
En het professionalisme? j
Nou ja, verwacht op de zondagen geen doel-
punten van jongens, die een schoenenzaak,
een seksboetiek, een kruidenierszaak of een
drogisterij hebben. (Je moet hoofdzaken
van bijzaken weten te onderscheiden) En
na dit alles moet u even bedenken dat voet-
bal nog altijd een sport wordt genoemd. Ik
blijf het geweldig- en van enorme fantasie
getuigend vinden. BARTJE

P.S. Er v/aren dit weekeinde acht boe-
kingen) vijfentwintig blessures, negenenveer-
tig bierblikjes en zesenvijftig eenvoudige
mondelinge berispingen.
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Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

JONGE i
i SPERGIEBDONTJES \

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN • ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)
3-delig zilveren theeservies (model parelrand) 750.—
12 zilveren apostellepels (bijz. mooi gemaakt) 95.—
zilveren roomserviesje, kompleet met blaadje
2-arms zilveren kandelaar (3-k.) klassiek model 285.—
groot formaat 5-arms zilveren kandelaar 950.—
6 zilveren eetcouverts model parelrand 300.—
6 zilveren glad model met nok „.. 300.—
mooi gegraveerd zilveren lepeldoosje op pootjes I95.—
prachtig cornalijnen snoer op zilver geregen

met zilveren ton 75.—
mooie kwaliteit cultivépaarlen colliers met

knoop-es geregen en zilveren sluiting 49.50
plat model gouden zakhorloge, prima lopend 9S.—
bijpassende antieke roodgouden massieve

horlogeketting 350.—
14-kar. gouden zeeuwse knoop als manchetkn. 150.—
14-kar. gouden kantcollier, zeer decoratief ... 140.—
14-kar. gouden fantasiecollier (bananchoker) ... 295.—
grote sortering 14-kar. colliers o.a. 45 cm v.a. 11.50
4 soorten 14-kar. gouden sterrebeelden van 16.50—40.—
14-kar. witgouden damesring met één briljant 135.—
14-kar. witgouden rozetring m. 9 witte briljanten 350.—
14-kar. witgouden Prinsessering met 19 vurige

birjanten, geen 1250.— maar 725.—
OOK BIJ ONS HET BEKENDE

GROEIBRILJANTSYSTEEM,

ONDANKS ONZE ZEER LAGE
GROOTHANDELSPRIJZEN

Originele ANTIEKAANBIEDING: schildpad juwelenkistje
met handgesmeed zilverbeslag en zilveren sleuteUje,
einde 17de eeuw, af m. 19x13.5x7, op zilveren pootjes.

Het schildpad is zeer dik en GEHEEL GAAFI
INKOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper- en
zoutstrooicrs, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.

Ook komplete inboedels en taxatie!!

Fa. Van Ravensteïn
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 • Haarlem • Tel. 023-320274

ALLE SCHILDERWERKEN EN BEHANGEN

Bediening binnen 8 dagen — Tel. 02507—4589

Mosselen eten
vanaf 5 nov. 1971 IEDERE VRIJDAGAVOND
in CAFÉ-RESTAURANT VAN HOUTEN
Zeestraat 29, Zandvoort. - Telefoon 2781

Te koop oliekachel m. ingeb.
tank, in goede staat.
Telefoon 4174.

Aan komen lopen poesje
zwart met gele strepen,
witte pootjes. Haltestr. 26hs.

beter

halen/ voor autoklanten:
MOBY DICK MULTIMARKT
Graftermeerstr. 28 Hoofddorp

AMSTERDAM:
Jan v. Galenstraat 79-85
Joh. Huizingalaan 180-188
Mercatorplein 49-53
2e Nassaustraat 28-30
Bilderdijkkade 41-53
Tussen Meer 1 (Osdorp)

ZWANENBURG: lepenlaan 21 a
ZANDVOORT: Kerkstraat 19
HOOFDDORP: Kruisweg 640

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

DUREX
CONDOOMS
SPEC. AANBIEDING!
Bij 4 pakjes Durex (12 st.)

Gossamer of Fetherlite

3 stuks GRATIS!
In Zandvoort uitsluitend bij:

BQOKSHOP
Buureweg 7, (a.d. Kerkstr.)

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
vcerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voot
ƒ595,-; of 1 x ƒ ISO,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 - 42 1550.

Te koop nwe wintermantel
Haute Couture zuiver wol,
visgraat, gebr. wit met kraag
en revair, twee rijen knopen,
iets getailleerd, heeft gekost
ƒ 390.- te koop voor / 225.-,
mt. 44-46. Te bevr. Kostver-
lorenstraat 30 hs. Woens-
dag en donderdag tussen
11.00 en 13.00 uur.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 - 5566.

Na 6 jaar bij ons te zijn
geweest gaat onze hulp
trouwen, zodoende vragen
wij in jong gezin met 2 k.
9-14 jr., NET MEISJE.
Wij wonen te Bentveld-Aer-
denhout in mod. bungalow,
van alle comf. voorzien.
Mevr. Hebbelinck, Ebbinge-
weg 2,Bentveld.
Tel. 023—2441 74, evt.
reiskosten worden vergoed.

Wegens plaatsgebrek te
koop: mod. 2-pers. ledikant,
Brabantia kapstok, blauwe
Van Delft kinderwagen ge-
heel uitneembaar m. toebeh.,
reiswieg en rotanwieg. Alles
i.z.g.st. Sophiaweg 57.

SPOTKOpPJE „ ,
Gevaert lichtgeW. polyester
caravan, 4 a 5 pers. met
voortent, bj. '67. Vaste prijs
ƒ 2500-. Tel. 5031.

Nette hulp gevr. v. 2 och-
lenden of een dag p. week.
Corn. v. d. Werffstr. 16,
tel. 3564.

Slaapkamer te huur voor
tijdelijk. ^
Br. no. 8102, Zandv. Crt.

Verkoopster biedt zich aan
voor 5-daagse werkweek.
Br. no. 8101. Zandv. .Crt: >

Jonge vrouw, 21 jr., middel-
bare opleiding, zoekt vanaf
nu tot 11 dec. 1971 werk in
winkel of bedrijf.
Tel. 02507—3783.

familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
iostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

stichting zwembad zandvoort
gaat niet samenwerken
met twaalf maanden zomer
Het bestuur van de Stichting Zwembad
Zandvoort is nu en in de toekomst niet van
plan kontakt op te nemen en overleg te
plegen met Bam-Vermeulen, de initiatief-
nemers van het plan 'twaalf maanden zomer'
op het binnenterrein van het circuit.

kunstenaars Jaap Bouhuijs en Nel Klaassen,
die er vijf zullen uitkiezen voor het maken
van raamaffiches. Op de affiches wordt de
jeugd van de badplaats gevraagd een week
niet te snoepen en het geld beschikbaar te
stellen voor de bouw van het zwembad. Er

akties in

MAKELAARSBOND
KONTRA
ANTI-KRAKERS
De Nederlandse Bond van makelaars in on-
roerende goederen (NBM) acht het optre-
den van de vereniging tot Bescherming van
het Particuliere bezit tegen krakers, evenals
overigens het kraken zelf, in strijd met de
rechtsorde en als zodanig verwerpelijk. De
NBM distancieert zich dan ook volledig van
genoemde vereniging.
De bond is van
optreden van de één
vormt voor eveneens
maatregelen van de ander.
De veronderstelling dat de afdeling Haarlem
van de NBM 'opdracht tot het formeren van
knokploegen' zou hebben gegeven, wijst het
hoofdbestuur met kracht van de hand. Het
hoofdbestuur heeft besloten de leden van

verkoop kinderzegels '71
start a.s. dinsdag
Dinsdag 9 november a.s. worden er Jn ons
land op één dag enkele honderden kleine
koopcentra gelijktijdig in gebruik genomen.

sern; toch moet er winst, liefst véél winst
worden gemaakt.
Het zijn de stands (kraampjes), mini-win-
kels in postkantoren, warenhulzen, op mark-
ten en pleinen, waar de- nieuwe klnderpost-
zegels en kaarten worden verkocht. Ditmaal

. , . . , -, , . , „tekort aan crèches. Zowel m suksesvolle
preventie (voorkomen) als om begeleiding

rTp,
medjLYn

e'fn
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c^Ö^cTn V«n„'iJ ^iï»
SSn^'ffSïït vandTa^de 'daTzeke?
ook om geldeNjke steur̂ .„Jn.t.lUnfl«, «
organisaties, die jongeren helpen een weg

Het Nederlands Comité voor Kinderpostze-
gels — gesteund door zijn onontbeerlijke
Dameskomité's — richt zich bewust op

wil
het

blijven in haar streven een zwembadkom-
pleks in Zandvoort te verwezenlijken en
daarom had het bestuur vertegenwoordigers
van de twee plaatselijke bladen dinsdagmid-
dag uitgenodigd voor een gesprek in hotel
Keur aan de Zeestraat. Op deze bijeen-
komst was vrijwel het voltallige stichtings-
bestuur aanwezig.
Naar aanleiding van 't in de gemeenteraads-
vergadering van dinsdag 26 oktober j.l. ge-
nomen besluit inzake de medewerking aan
de Stichting Zwembad Zandvoort. achtte de
stichting het zaak haar standpunt te bepa-

^lTn^S;'nPJ±pC;f'e;ar
en^^OVrhfpn garisatieee^ De fleurige kraampjes van de meer dan Daarnaast vindt het. kinderzegelgeld ook

hininnl qtrLfHL9tf,m J»nnr L „npn nn presenteren. vierhonderd plaatselijke dameskomité's vor- »jn weg buiten, de eigen grenzen: ook de
beginnen. Streefdatum voor de opening r h t ,£. . „jfi-ipi., upr|,nnn honinti kinderen m Suriname, de Neder andse An-

^•SSX&iSV&fïS; NAJAARSBIJEENKOMST 3L^fSBJÖ£8sSS & S^^TÜÜtt,*
KttQUft ^-JS-BSSttt REDDINGSBRIGADE S^HSlHs"" ~ "° *'- tt£ZÏS£f- "" "U

lukt met steun van de bevolking en over- Q diezelfde neoende november heninnpn De kinderbescherming (nog immer partiku-
heidsbestuur moet ook in Zandvoort moge- Op maandag 15 november a.s. belegt de $ schoolkinderen? hun besteMincTaf te l>ve lier initiatief) staat voor nieuwe verant-
lijk zijn. Zandvoort heeft dringend behoefte Zandvoortse Reddingsbrigade in het Ge- d

e
e
n
s
e
c
n
h°°»«*de«;nh£J^8,3piH „"„ leAit woordelijkheden,

aan goede zwemakkommodatie. Dat is ook meenschapshuis aan de Louis Davidsstraat vannijd<;
de mening van de Provinciale Sportraad, die de najaarsbijeenkomst '71. Tijdens de bij- _--" " ?
volledig achter plannen staat voor de bouw eenkomst zal een overzicht worden gegeven

ren en halen ze het postzegelgeld op. Als Ï2TW1606": voor nieuwe uitdagingen.
«oliPimri in «ntpmhpr Met kinderzegelgeld kunnen thans oude en

besloot de raad na een lange en verwarde
diskussie aan de stichting een krediet van
zevenduizend gulden te verlenen t.b.v. on-
derzoek naar vorm, plaats en eksploitatie
van een te bouwen zwembad. Daarbij sprak
de raad tevens de wens uit, dat bij het in
te stellen onderzoek zou worden bekeken in
hoeverre een kombinatie van zwembad met
het projekt 'twaalf maanden zomer' kan
leiden tot hetzelfde doel met kans op gun-
stiger eksploitatieresultaten.
Met het door de raad gevoteerde krediet
t.b.v. het onderzoek naar het zwembad is
de stichting uiteraard bijzonder ingenomen,
verklaarde voorzitter dr. J. G. Anderson aan
het begin van de persbijeenkomst, maar de
vreugde wordt getemperd door de druk die
op o

van een zwembad in Zandvoort, zei de heer van de aktiviteiten van de kustbrigade in
Schuijt. het afgelopen seizoen.

oppositie in gemeenteraad
dichter bij pvda
dan liberalen en konfessionelen

'twaalf maaden zomer' en die van onze
stichting zijn totaal verschillend, aldus de

een sociaal doel. De initiatiefnemers van
'twaalf maanden zomer' hebben kommerciêle
oogmerken in de rekreatieve sektor. Die
kunnen, zei spreker, zeer nuttig zijn en de

ses toe, maar met de bouw en
van een zwembad t.b.v. zwemonderficht —
en instruktie heeft het prolekt Bam-Vermeu-
len geen enkel raakvlak.
Ook de heer Th. Schuijt, distriktsleider van
de Ver. Sportfondsenbaden in Noord-Holland
en adviseur van de Stichting Zwembad
Zandvoort, was zeer beslist in zijn afwij-
zing van Bam-Vermeulen als gesprekspart-
ners. De stichting heeft konkrete plannen
die binnen afzienbare tijd met steun van de
bevolking en de overheid kunnen worden
gerealiseerd. Wanneer wij nu met anderen
gaan praten zou dit vertragend werken op
de,ontwikkeling van het zwembadprojekt.
De bevolking van Zandvoort heeft, gelet pp
de resultaten van de eerste financiële aktie,
bijzonder gunstig gereageerd op de plannen
van de stichting. Maar wij kunnen, vervolgde
de heer Schuijt, de inwoners van de ge-
meente toch niet vragen financiële steun te
verlenen aan een projekt dat is gekoppeld
aan een kommercieel plan. En ditzelfde geldt
voor het beschikbaar stellen van gemeen-
schapsgelden.
Spreker vatte zijn uiteenzetting als volgt
samen: zowel de statuten van de Stichting
Zwembad Zandvoort, de inbreng van de be-
volking en de tijdsduur maken het onmo-
gelijk 'twaalf maanden zomer' bij onze
plannen te betrekken. Het gemeentebestuur
van Zandvoort is onze enigste gesprekspart-
ner, aldus de heer Schuijt.
De voorbereiding en de akties onder de be-
volking voor de aanleg van een overdekt- en
ooenluchtzwembad gaan inmiddels — uit-
drukkelijk werd nog eens gesteld: los van
het plan 'twaalf maanden zomer' — verder.
Wat de voorbereiding betreft: in januari
a.s. zal het stichtingsbestuur aan de ge-
meenteraad rapport uitbrengen met o.a. een
investerinqs- en eksploitatienota en een eer-
ste situatieschets van het zwembadprojekt.
De stichting blijft het terrein tussen Vondel-
laan en Van Lennepweg — waarvoor de
reservering door de raad voorlopig is op-
geschort — het meest geschikt vinden voor
de bouw van-het zwembad. Niet alleen t.a.v.
de inwoners van Zandvoort maar ook voor
het gebruik gedurende het zomerseizoen
door de gasten. Dit gebruik zal de eksploi-
tatieresultaten in gunstige zin beïnvloeden,
verwacht het stichtingsbestuur.
De Stichting Zwembad Zandvoort is bijzon-
der ingenomen met het enthousiasme van
de zandvoortse schooljeugd voor de aanleg
van een zwem- en instruktiebad. In de af-
gelopen weken hebben leerlingen van diver-
se zandvoortse scholen 'bouw'tekeningen
gemaakt van zwembaden. De honderden te-
keningen worden thans beoordeeld door de
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is de schooljeugd in september 'v.'et "inaerzegeigeia Kunnen mans ouae en
voorspel 'bestellen' begonnen nie.uwe belanQen worden gediend, kunnen

De tweede dinsdag van november Is de onder meer ouders en andere opvoeders en
dag. waarop ook de volwassenen in aktie deskundigen van allerle. aard 'wijzer' wor-
komen om verkoop op langere termijn moge- ?en

 K
g,e,ma-akt- Dat a"ls J!".11 niet Ze39en dat

lijk te maken. !let N'C'KJ 9^ aa
j
nda^t

j
m?er

j
 20,ü beste-

Overigens: niet alleen vrijwilligsters treden dfn aan de blijvende minderbedeelden, zo-
aan. Daar zijn ook de immer hulpvaardige als Sfestelijk en/of lichamelijk gehandicap-
lokettkten in nnqtkantorpn waar nppn «tanri 'en' «et pleeggezinnenwerk, de kinderdag-
aanwezig Is (agentschappen) 'ehuizen' ™ederschapszorg. revalidatiecen-
De kollektie die de schoolkinderen lieten tra- V001" J°n°eren, arbeid voor de kruisver-
zien, moest beperkt zijn. Het assortiment in pnjg'n9en en ,n°9 veel meer- Waar noodza-
de koopcentra is uiteraard volledig, zeer keluke ekstra s nodig zijn. wordt - zo mo-
veelzijdig en hoogst aantrekkelijk. Dit laat- ?elljk, ~ kinderzegelgeld verstrekt. Dat a -
ste slaat in het bijzonder op onder meer 'e.? bespeurt men met in de •koopcentra'.
prachtige wenskaarten. b" ,,het

M
ultge3ta.lde kleurig-art.st.eke druk-

Het is duidelijk: deze koopcentra kennen we*- ^aar dat d™kwerk heeft men wel
geen reklame-aanbiedingen of konkurrentie- J!°dlB-t

D£ ze.^ vo°r de briefpost en pak-
slagen. Er zijn alom eenheidsprijzen, maar £!*P°8t- En-*L£™ "„«" t°"der meer V°°r de

met een aanspreekbare winstmarge. De ker^ en nieuwjaarspost.
Tijdens de dinsdagavond gehouden jaarver- voortdurende dialoog waardoor de gemeen- winst (toeslag) gaat naar de kinderbescher- eze ''J"6"^6 Koopcentra gaat de kost
gadering van de afdeling Zandvoort van de ̂ JJ J"v™ ond.ropb.jrik.™!. kun- ming. So^S^Tl^ 'onUkëfings-
partij van de arbeid, welke een besloten leden en niet leden wensen van ^ dat nog onveranderd nodig? hulp binnen en buiten onze grenzen.
karakter droeg, hebben pvda-jongeren een ' Dat ls het zeer beslist en om velerlei re- Bezoek zulk een koopcentrum, waar het rus-

benfit met de onnosltipnartiien In - * denen> "5* arb.eidsveld is breder en soms tig winkelen is en waar men van een per-
oepieit met ae oppositiepartijen m verrassend spektakulair geworden. soonlijke service verzekerd kan zijn

», inspraak-nu en alg. Daar het hier een besloten vergadering be- Het raakt een nieuwe dimensie.
trof waarop de pers niet werd toegelaten De jaren, waarin gevraagd werd kinderze-
en er ook na afloop geen mededelingen wer- gels te kopen alléén voor arme en zieke kin- TAARVERGADFRÏNG

P. . . . . . , den gedaan, kunnen wij onze lezers helaas deren zijn voorbij. Het gaat nu ook om 'de J^" Tiji wuurt.«*iivï-
De jongeren vinden dat genoemde partijen, niet op de hoogte stellen van de reaktie tweede wereld' van die kinderbescherming. ZANDVOORMEEUWEN
H,a „„i, rf„„r ri„ ™„i= h„ A« „„, .,O„HD „.,„ de pvda.|eden Qp bovenstaande voor- Zowel om zorg voor het groeiend aantal ZjAlwv'-'v-'JMVir'i:'IJ vvr-^

stellen- verkeersslachtoffertjes als strijd tegen het Zandvoortmeeuwen houdt maandagavond in

zandvoorts belang.

met z'n allen
in de komputer?

het kluphuis van de vereniging aan de Von-
dellaan de algemene ledenvergadering. De
agenda vermeldt o.m. de huldiging van leden
die de vereniging een kwart eeuw trouw zijn
gebleven en de benoeming lid van verdien-
sten.

tisch en mentaal aanzienlijk dichter bij de
pvda staan dan de vvd en de konfessionelen.
De jongeren willen hierover op een ekstra
bijeenkomst van de partij in het openbaar
van gedachten wisselen.
Verder willen zij praten over verbetering van
kommunikatie en besluitvorming binnen de
partijafdeling. Zij zijn van oordeel dat het
op heden met de kommunikatie en daarmee
met een demokratische besluitvorming bin-
nen de plaatselijke afdeling slecht gesteld is. « ,j . . — alle gegevens moeten worden losgekop-
Voor de meeste partijleden, aldus de jon- we zijn geteld, we worden genummerd en hem als vertrouwensman aangewezen arts. peld van de persoon en alleen weer bijeen-
geren, blijft het enige mogelijke kontakt be- niemand is daar erg gelukkig mee. Moeten Dit al'es met een beroepsmogélijkheid en gebracht met machtiging van betrokkene dat
perkt tot de algemene ledenvergaderingen, we zo nodjg met z>n a|( j d Com|jllter9

 een kontrolerend orgaan dat - buiten de gegevens van psycho-sociale aard (zoals die
waarvan de frekwentie te gering is en welke - . 3 „„„h-w Jn „.,= overheidssfeer - toezicht houdt. Bij het op- over huwelijksproblemen) niet in het sy-
grotendeels beheerst worden door de typi- " ja' wat ma9 dan de «verheid van ons s|aan van informatie in computers zou men steem moeten worden ingevoerd en dat aan
sche r^endapunten: benoemingen etc. Frak- weten en hoe moet die informatie worden kunnen werken met een — in elk geval niet naam gekoppelde gegevens nooit mogen
tie- en partijbestuurberaad gaat buiten deze beheerd? voor programmeurs en operateurs toeganke- worden verstrekt aan derden (in 't medische
vergaderingen om, slechts op de jaarverga- lijk — geheimschrift.' geval bijvoorbeeld keuringsartsen),
deringen wordt achteraf nog eens door de Op hetzelfde synposium signaleerde de Alleen wanneer dat is gewaarborgd zou een-
fraktievoorzitter een summiere verantwoor- Allemaal vragen waarover in en buiten par- Eindhovense zenuwarts dr. L. H. Th. Kort- trale registratie, ook op medisch gebied
ding over het gevoerde beleid afgelegd. lement — langzamerhand een belangwek- bleek de bedreiging van de privacy die kan aanvaardbaar zijn. Prof. Zoutendijk (opnieuw
De jongeren zijn van mening dat deze J5?n.de diskussie op gang is gekomen. Een ontstaan als centraal geregistreerde gege- samengevat): 'Als bij' wet bepaald wordt
situatie spoedig verbeterd dient te worden, diskussie die zinvol is zolang geen wet of vens een eigen leven gaan leiden, de drei- wat mag en niet mag zouden er tegen in-
Dit kan volgens hen grotendeels worden ministeriele beschikking de centrale per- ging van een (medisch) dossier met infor- formatiebanken weinig bezwaren meer kun-
bereikt door het tot stand brengen van soonsadmimstratie voor en namens de over- matie over persoonlijke problemen, moeilijk- nen worden ingebracht. Er zijn dan zelfs
werkgroepbijeenkomsten. Deze bijeenkom- neid regelt. Misschien moeten we ons daar- heden in huwelijk en werk, een dossier dat grote voordelen aan verbonden. In het geval
sten zouden iedere maand moeten plaats °m .méer zorgen maken om wat allerlei een soort 'schauwpersoon' wordt. 'Je eigen van medische registratie: een grotere effi-
vinden en ook voor niet-leden toegankelijk .partikuliere, vrijwel ongekontroleerde instel- leven,' aldus dr. Kortbeek, 'kun je nop wel ciency en het leggen van een basis voor
zijn. De werkgroepen zouden vooral dienen' mgen nu al van ons weten of willen vast- bijsturen' maar het dossier maakt een scho- wetenschappelijk onderzoek. Voor de pa-
te funktioneren ter ondersteuning van de 'eggen ne lei onmogelijk.' tiênt zelf: de mogelijkheid in noodsituaties
raadsleden en het in stand houden van een hr zou een algemene wet moeten komen De meeste sprekers in Utrecht vonden dat sneller en beter in te grijpen en het feit

met regels voor partikuliere informatieban- — in het algemeen, maar zeker bij invoe- dat hij niet steeds weer formulieren met
TVTT^^T-,,-.^-™^ . ̂  ken' want die zijn veel gevaarlijker dan de ring van een centrale medische registratie bijna dezelfde vragen hoeft m te vullen'.
BURGERLIJKE STAND perspnenregi^tratie bij de overheid. We we-
29 oktober—4 november 1971 ten helemaal niet wat er gebeurt. Eigenlijk

zijn we er al veel te laat mee en holt de
wetgever ook hier achter de feiten aan.'

verkeersslachtoffers zonder soc. verzekering
zijn vaak de dupe

Geboren: Mirjam Anna Janine, d.v. F. J. Mo- Dit zei onlangs op een kongres in Utrecht
lenaar en L. M. Plasschaert. Patrick, z.v. prof. dr. G. Zoutendijk, verbonden aan het
R. Vos en S. M. Bos. centraal rekeninstituut van de Leidse univer-
Overleden: Wilhelmina Sophia van Sijtveld, *>ïtei en Eerste-Kamerlid voor de vvd. Een
oud 75 jaar, gehuwd geweest met N. Caro. van de weinige deskundigen die ook poli-
Ondertrouwd: B. F. Stoffer en I. de Graaf, tikus is en een der eersten die het probleem
C. J. Diependaal en M. E. de Wit. P. P. registratie-en-onze-privacy aan de orde
?/fiCiierAMnuC'J>Paop-u-lc:Jüyermeul,e,n 5." Melde-.-, •• • , j j 'Verkeersslachtoffers die niet onder de so- schadeclaims worden uitgekeerd.M. J. Allebes. C. G. H. Sabelis en H. C. Natuurlijk zjm we geregistreerder dan we . . . D- , , Ll T, >vi=rv<==.u.
defi Duijn. denken. We betalen onze belastingen, we ciale verzekering vallen zijn er vaak heel B|J verkeersslachtoffers die niet onder de
Gehuwd: H. M. Sol en C. Koningsbruggen, hebben een paspoortnummer, een legernum- slecht aan toe' wet °P de arbeidsongeschiktheid vallen
J. Scheevaas en A. P. Smienk. mer en we zijn onder nummer vastgelegd . ' (kinderen, huisvrouwen, zelfstandigen) is
Geboren buiten de gemeenteo Cleo Claudia, als kiezer. Inwoners van een aantal gemeen- _., ,, , , , . ,, , , er volopn* HP hppr VcrUnui npnn »ni,0|0 nn
d.v. R. J. M. Diesveld en J. M. W. God- ten (Tilburg, sinds kort als eerste gróte) Dlt verklaarde de heer A. Verkuyl, genees- er yolsens de neer Verkuy' 9^en enkele on-
schalk. Michel Alexander, z.v. J. S. Kiewiet zitten met adres, burgerlijke staat, gods- heerdirekteur van het revalidatiecentrum derlln9e samenhang tussen de verschillen-
en C. B. deVreng. René Herman Johannes, dienst en alles wat de burgerlijke stand 'De Hoogstraat' in Leersum op een onlanas de scnadeclaims, noch tussen de uitkerin-
z.v. J. Lissenberg en M. M. G. Botman. meer pleegt te interesseren al geruime tijd = utrecht nehouden konnre* van riP AVO 9en als het lichamelijk letsel betreft. Wat
Overleden buiten de gemeente: Constance in de computer. Maar dat is informatie '" utrfcnt gehouden kongres van de AVO, ,,n.,,t 7n 7pi hi ic. het oon -.„.„H.
Eugenie Pauline Wubbe, oud 80 jaar. Johan- waarvan we althans tot voor kort, het gevoel de nederlandse vereniging sociale zorg voor aal aanaaal zl> zei nij, is net een Kwestie
na Wilhelmina van Duijn, oud 42 jaar, ge- hadden dat niemand die ooit ten nadele van mindervaliden. - van loven en bieden.

ons zou gebruiken. ., , , , Dokter Verkuyl stelde, dat verzekeringen
Anders is het met gegevens over onze kre- Me

]
t «medische hulp aan mensen die wel die hun uitkerjng bij lichamelijk letsel al-

dietwaardigheid die ten behoeve van bijvoor- onder de sociale verzekeringswetten vallen jeen iaten afhanaen uan de vraaa „.„ii. i;
beeld banken en verzekeringsmaatschap- staat het 'aardig goed', alhoewel volgens rh=,amcriopi np*roff„n ic hai,„rJn « J
pijen zin opgeborgen bi partikuiliere bu- dakter Verl(ll.,i dP veelhpiH van inotantipc chaamsdeel getroffen is, behoren te ver-

L.W. reaus. Anders is het ook met medische in- T^ Verkuvl de veelheid van instanties dwijnen. Uitkeringen van partikuliere verze-
formatie en daarover ging dat Utrechtse kon- en het aebrek aan koordmatie schrikbarend keringsmaatschappijen aan de hand van

dis^he^lnfjfrmaïca^3*1011331 Symposium Me- J], '̂ 1.™ '̂ d° "ôed^dïkund!6' e^vï ee" doodeenvoudi9 schema in de trant van
Prof, Zoutendijk (kort samenoevatV 'Er r u+ ' 'i j i »» pink 2 procent of hoofd 30 procent van de
moeten regels zijn voor alle informatieban- P 'C samenwerken, veel verder komen . maksimale som', zijn volgens hem in strijd

07.16 02.29 19.26 15.08 ken en enkele daarvan dienen in de grond- Grieven van dokter Verkuyl zijn de eeuwige met alle moderne opvattingen De ene duim
08.— 03.32 20.26 16.01 wet te'worden vastgelegd, bijvoorbeeld het touwtrekkerij tussen verzekering en partiku- is de andere niet, er moet ook rekening
09.11 04.28 21.36 17.00 hem bewaard wordt. Als het^o^medische lier verzekerden met hun dure advokaten worden gehouden met de persoonlijke ach-

* 10.18 05.39 22.58 18.07 informatie gaat, bijvoorbeeld via een door en de lange termijn die er verstrijkt voor tergronden van de betrokkenen.

huwd met A. de Jong.

WATERSTANDEN

5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

10 nov.
11 nov.

H.W.

04.36
05.23
06.20

L.W.

00.38
01.20
02.01

H.W.

17.04
17.44
18.34 14.07



FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving
Op 1 november overleed tot onze
diepe droefheid mijn lieve vrouw, onze
lieve moedei

JOHANNA WILHELMINA
DE JONG-VAN DUIJN

op de leeftijd van 42 jaar.
A. de Jong
Joke
Dries
Michaél
Rudi
Marco

Zandvoort, 5 nov. 1971
Celsiusstraat 38
De teraardebestelling heeft heden op
de algemene begraafplaats te Zand-
voort plaatsgevonden.

Geen bezoek aan huis <

Dankbetuiging
Voor uw blijk van medeleven bij het laatste
afscheid van ons innigst geliefd, dapper er
moegestreden dochtertje en kleindochtertje

ANKE NEELTJE VAN OORSCHOT
in 't bijzonder dr. Drenth voor de 10 ja ai
goede zorgen, betuigen wij onze hartelijke
dank.

Maar o, wij kunnen ons meiske
niet missen.

H. M. van Oorschot
N. van Oorschot-Renard

Zandvoort, november 1971

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:
1. beneden dupleks-woning

VAN LENNEPWEG 95 BEN.
voor ten hoogste 2 personen.
Huurprijs ƒ 68,20 per maand.

2. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 59/6 -,(,',, -,,
Huurprijs / 130,65 per maan'd! '

De toewijzing van deze woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij burgemeester en wethouders. Het inko-
men van het gezinshoofd is medebepalend
i.v.m. de hoogte van de maandhuur.
Inschrijving vóór dinsdag 9 november a.s.
19 uur aan het kantoor van de vereniging,
Noorderstraat 1, onder vermelding van het
rangnummer.

Neem uw brood, koek,
beschuit enbiscuits
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

O.G.Makelaar
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 -Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING .•

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Drukkerij Oudt
w/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 6 november:
2 Energie 1—Zandvoortm. 1

20 Zandvoortm. 2—Odin 4
42'SVS 4-Zandvoortm. 4

B-junioren:
i 691 Zandvoortm. 2—DCO 2
C-jumoren:
114 Zandvoortm. 2—EDO 2
126 EDO 3—Zandvoortm. 4
142 Zandvoortm. 5—RCH 4
175 Geel Wit 4—Zandvoortm. 6
A-pupillen:
195 Zandvoortm. 2—DCO 2
203 DCO 3—Zandvoortm. 3
213 Renova 4—Zandvoortm. 4
221 Zandvoortm. 5—K'land 5
223 Zandvoortm. 6—Bl'daal 6
B-pupillen:
228 Zandvoortm. a—Sch.wijk a
242 Schoten b—Zandvoortm. b
249 Zandvoortm. c—Schoten c
253 Zandvoortm. d—Sch.wijk d
262 Zandvoortm. e—RCH g

Programma zondag 7 november:
Zandvoortm.—Hollandia
KFC 2—Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3—SDW 3

22 Schoten 3—Zandvoortm. 4
27 RCH 4—Zandvoortm. 5
33 Zandvoortm. 6—RCH 5
65 DSB 3—Zandvoortm. 8
99 Zandvoortm. 10—Schoten 8

149 Zandvoortm. 11—Alliance 4
A-junioren:
163 Zandvoortm. 1—Beverwijk 1
179 Zandvoortm. 2-TYBB 2

15 u.
15 u.
15 u.

14 u.

14 u.
14 u.

15.15 u.
14 u.

13.45 u.
11 u.
11 u.

11.30 u.
10.30 u.

10.30 u.
11 u.

11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.

14.30
11

12.30
9.45
9.45
9.45
9.45
9.45

10

12
12

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 6 en zondag 7 november:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Van -Lennep-
weg 93rd, tel. 2720.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 7 november:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Bediening
van de H. Doop.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer G. J. Offerhaus.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 7 november:

10 uur: ds. J. de Waard. Viering Heilig
Avondmaal.
19 uur: ds. J. de Waard. Voortzetting
viering H.A. en dankzegging.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365. Bentveld. SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2Jt2 en'
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 6 november:
B-junioren:

62 TZB 1-EHS l
C-junioren:
114 TZB 1-DIOS 1
154 TZB 2-DSKK 2
A-pupillen:
189 TZB 1-DIO 1
226 RCH 7-TZB 3
B-pupillen:
238 Schalkwijk b-TZB a

15.15 u.

14 u.
14 u.

11 u.
11 u.

12 u.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Steil Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

''•'. Voor showroom, winKel of kantoor

TAPIJTTEQEL - BOETiEK ASTRA
KORTEi-qiERSTRAAd i- ' HAARLEM

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

Programma zondag 7 november:
16 EHS—TZB 14.30 u.
39 Velsen 4—TZB 2 12 u.
73 TZB 4—Schalkwijk 2 12 u.

110 DIO 7-TZB 6 12 u.
148 TZB 7-HFC 14 12 u.
151 Terrasvogels 10-TZB 8 12 u.
A-junioren:
Vriendschappelijk:
TZB 1—Schalkwijk 1 14.30 u.
Competitie:
206 TZB 2-EHS 3 14.30 u.

Uitslagen zaterdag 30 oktober:
B-junioren: f
TZB 1—Halfweg 1 4—0
TZB 2—DCO'4 10—0
C-junioren:
DSS 2-TZB 1 1—5
Zandvoortm. 6—TZB 2 5—2
A-pupillen:
TZB 2-THB 2 2—0
B-pupillen: , \
Spaarnevogels a—TZB a O—1

Uitslagen zondag 31 oktober:
TZB—SHS 1
VSV 4-TZB 2
TZB 3—Hoofddorp 5
EHS 6-TZB 5
TZB 6-DIO 7
DCO 10-TZB 7
DIO 9-TZB 8
Spaarndam 7—TZB 9
A-junioren:
DSS 1—TZB 1
Vriendschappelijk:
TZB 2—Geel Wit 2 2—2

2—2

1—1

maken ?

4/2/O

4 /4/O

O /O

O V2/Ö

Oy27"

O/2~< /O

l /O

Akkoord,
maar dan met
rente bij de ABN
Spaarboekje/Spaarrekening
Direct beschikbaar ƒ 2.500,-;
één maand opzegging voor hogere bedragen.

Spaardeposito Drie maanden opzegging.

Spaardeposito Zes maanden opzegging.

Spaardeposito Twaalf maanden opzegging.

Spaardeposito Twee jaren opzegging.

Spaardeposito met oplopende rente.
Looptijd twee tot vier jtfar. Bij onpame n
in het derde jaar over de gehele looptijd 61/2%.
Bij opname in het vierde jaar over de
looptijd langer dan twee jaar 6%%. Bij opname
na vier jaar over de laatste twee jaar 7%. •

Spaardeposito Drie jaar vast.

Spaardeposito Vier of vijf jaar vast.

Jeugdsparen met de Zilvervloot: O%
+ een premie van 10% over inleg en rente.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORT. GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 5341

MARS WINT VAN BONA
Mars Energie Stars speelde woensdagavond
in Leiden tegen Bona Stars. De Bonp Stars
konden de zandvoortse ploeg gqed ivolgen,
hetgeen in de ruststand tot uiting' kwam
(36-34). l | |
De Marsmannen konden hun kwaliteiten niet
voldoende ontplooien en hadden daardoor
veel moeite de winst te grijpen (74-85).
Childress was nu weer de grote figuur en
scoorde vele malen (18-18), terwijl ook
Kees Kassteen tot een goede prestatie
kwam (0-12).
Bij Mars Energie Stars speelde de nieuwe
Amerikaan Robert Brisant voor de eerste
keer mee. Van de 1.93 m. lange Amerikaan
valt echter nog weinig te zeggen, al kwa-
men zijn verdedigende kwaliteiten reeds
goed tot uiting. Als hij zijn in Amerika ge-
leverde prestaties hier ook toont dan is hij
ook offensief zeker een aanwinst.
Of dat zo is valt zaterdagavond tijdens de
wedstrijd Mars Fiat Stars reeds te zien.'
Aanvang 20.30 uur. Ook de NOS heeft voor
deze wedstrijd zijn belangstelling getoond
en zondagavond zullen tijdens Studio Sport
beelden worden uitgezonden.

ZAALHANDBAL START
DIT WEEKEINDE
Het komende weekend begint de zaalhand-
bal kompetitie weer op volle toeren te
draaien. Ook in Zandvoort worden weer alle
titiewedstrijden gespeeld in de Sporthal,
zaterdagmiddagen en zondagen kompetitie-
wedstrijden gespeeld in de Sporthal. Voor
de zandvoortse toeschouwers zijn de thuis-
wedstrijden van Zandvoortmeeuwen het be-
langrijkste. ^Tïj geven hierbij een beknopt
overzicht van enkele belangrijke wedstrijden.
Zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur jeugdwed-
strijden. Zondag om 13.00 uur treden de
dames van ZM aan tegen Concordia uit
Haarlem.
Daarna om 14.00 uu volgt ZM heren tegen
Zeeburg 2 uit Amsterdam. Een voorspel-
ling durven wij niet te geven. Wel kunnen
wij zeker zijn van een spannend duel, waar-
bij wij uiteraard hopen dat ZM wat sterker
zal zijn.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.

Programma zaterdag 6 november:
Meisjes junioren:
Zandvoort Al—HBS Al 15.15 u.
Zandvoort BI—Ever Swift BI 15 u.
Ever Swift Cl—Zandvoort Cl 15 u.

Jongens junioren:
Zandvoort Al—Kraaien A1 15 u.
Rood Wit B1—Zandvoort B1 15 u.
Alkmaar C1—Zandvoort C1 15 u.

Programma zondag 7 november

Dames senioren:
Hilversum 1„-^Zandvoort 1 11 u.
HHIJC 3—Zandvport 2 11.30 u.
Zandvoort 3—Alliance 4 12 u.
Zandvoort 4—Scheybeeck 2 12 u.

Heren senioren:
Zandvoort 1—AMVJ 1 14.30 u.
Zandvoort 2—BMHC 3 14 u.
Zandvoort 3—TOGO 5 14 u.
Castricum 2—Zandvoort 4 13.30 u.

langzamer
op
snelle reizen
Einstein had toch gelijk: op snelle reizen
gaat de tijd langzamer. Twee Amerikaanse
geleerden hebben het nu bewezen met een
reis rond de aarde.

De resultaten van hun meting tonen aan
dat ruimtevaarders eens na lange reizen
door de wereldruimte bij hun terugkeer naar
de aarde zullen ontdekken dat kameraden
die bij hun vertrek even oud waren en op
aarde achter bleven, intussen ouder ge-
worden zijn dan zijzelf. . ±
In opdracht van de amerikaanse marine,
die in Washington een officieel observato-
rium heeft voor tijdmeting, begonnen de
astronoom Richard Keating en de natuur-
,kundige Joseph Hafele vorige maand aan
hun taak, een 'waterdicht bewijs' te leveren
van de nu 66 jaar oude relativiteitstheorie
van Eins,tein.

Begin oktober boekten zij voor een reis rond
de wereld per vliegtuig. Zij namen twee
precisie-atoomklokken mee, die haarfijn wa-
ren gelijkgezet met twee eendere klokken
die achterbleven. Na een reis in oostelijke
richting rond de aardbol maakten zij er ter
verifikatie nog eens een in westelijke rich-
ting.

i
Keating heeft nu meegedeeld dat de vooraf
berekende tijdsverschillen inderdaad zijn op-
getreden. 'Einstein had gelijk, daaraan kan
niet meer worden getwijfeld', zei hij.
Na de vlucht in oostelijke richting, dus met
de draaiing van de aarde mee, bleken de
'snelle' atoomklokken in het vliegtuig on-
geveer een honderdmiljardste sekonde ach-
ter te zijn gaan lopen. Na de reis rond
de aarde in westelijke richting, waarbij voor
een waarnemer in het heelal de aarde veel
sneller beweegt dan het vliegtuig met de
klokken aan boord, bleken deze inderdaad
ongeveer driehonderdmiljardste sekonde
voor te zijn gaan lopen.

'Einstein had gesteld dat voor elk bewe-
gend voorwerp de tijd langzamer gaat dan
voor een rustend voorwerp'.
Beide geleerden voelden zich na hun onder-
neming wel degelijk een stuk ouder, zei
Keating, omdat de reis niet zo vlot was
verlopen als ze wel hadden gewenst, Zij
hadden met vertragingen te kampen, een-
maal viel de stroom aan boord uit, en als
klap op de vuurpijl brak bij de terugtocht
van het vliegveld naar Washington de ach-
teras van hun auto.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Schilders-
bedrijf

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v. a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT. Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

U.C. v. Ooa Wasserij SNEL
Telefoon 2638.

DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen var. storingen;
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507-5566.

,',;
Flinke werkster gevr. voor
donderdag. Mevr.
Fasterman, Brederodestr. 41
Zandvoort.
Tel. 02507—2868.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, ,zeer fraai uitgé-"1J
vperd, >inudiv. kleuren, Sijjr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 150.- en
10 x / 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 - '42M550."

Te koop aangeboden
DKW F'11, motor defekt
ƒ 100.—, v. Lennepweg 7.

Te huur gevr. in centrum
Zandvoort garage of grote
schuur.
Br. no. 8202. Zandv. Crt.
Te koop aangeboden
moderne piano. Tel. 3137.
Schoonmaakbedr. Zandvoort
Voor al uw nare karweitjes
ook voor kelder- en zolder-
opruimingen. Tel. 6129.
Te koop boerenwagen
C hooiwagen) voor dekoratie
in park of tuin. (Zaterdags
en zondags open,
Schipbroekenweg 11,
Santpoort-Noord.
Lege kisten met opvulling
gratis weghalen,"
Brederodestraat 41.
Te koop VW Variant 1967
en Zundapp Scooter.
Te bezichtigen aan het
Bureau van politie op zater-
dag, maandag en dinsdag.
Aangeboden grote pannen
voor elektr. of gas, elektr.
fornuis (gratis) er bij.
Tel. 2689.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 - Haarlem
j, j

Jong echtp. riiet kind zoekt
op korte termijn woning.,
Tel. na 18 uur 3415.

Typiste/Facturiste zoekt
thuiswerk.
Inl. Keesomstraat 243.

Te huur aangeboden gem. of
ongem. kamers met vrije
keuken. Voor permanent.'
Br. no. 8201, Zandv. Crt.

Permanent ƒ 15,—,
watergolf ƒ 5.—. Ook bij'u
thuis. Tel. 023—32 76 65.

Z.g.a.n. 2 pers. Inventum
elektr. onderdeken m. aparte
transf. Nieuw ƒ 146.—,
nu ƒ 70.—. Kramer,
Dr. C. A. Gerkestr. 38rd.

Aangeb. aanr. m. kastjes.
Brederodestraat 26.

, ' t
Aang. damesfiets met rok-
zadel en boodschappen-
mandjejifin ,'goede staat.
ƒ35.—. Brederodestra. 116.

WONINGRUIL
Haarlem—Zandvoort.
Aang. H'lem 4-k. flat m. c.v.
Gevr. Zandv. vrije woon-
ruimte voor ouder echtpaar.
Br. nr. 8203, Zandv. Crt. of
tel. 023—33 27 83.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755 '

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206. '

Te koop aangeboden PUCH
bromfiets, nieuwpr. ƒ 900.-,
8 mnd. orid, voor / 600.-.
Tel. 3755. j
Te huur in centrum gem.
zit-slaapkamer met kook-
gelegenheid, c.v., douche,

"voor permanent.
Br. no. 8204. Zandv. Crt.
2-Zitsbank + club (Camel),
z.g.a.n. Kruisweg 12.
SPOED! Zit-slp.kamer gevr.
Tel 4116.
Ik zou dolgraag uit mijn hok
en in een gezin willen.
Wie komt mij halen.
Rode kater in het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat.
Te koop Ford Corsair 1968,
prijs ƒ2850.-. Emmaweg 13.
Na 6 jaar bij ons'te zijn
geweest gaat onze' hulp
trouwen, zodoende vragen
wij>'ln jong gezin met 2 k.,
9-14 jr., NET MEISJE. Wij
wonen in Bentveld-Aer(den-
hout in mod. bungalow, van
alle comf. voorzien.
Mevr. Hebbelinck, Ebbinge-
weg 2, Bentveld. Tel.
023—2441 74, evt. reiskos-
ten worden vergoed.



Voor kwaliteit

RADIO PEETERS GAAT WEG ! ! !

van de Passage en wel begin volgend
jaar, januari of februari ongeveer.
We gaan met z'n alle naar de Haltestraat
waar de firma Ten Broeke al druk aan
het verbouwen is. We krijgen daar zo'n
30 m diepe en 5 m brede winkel. Het
zal er in ieder geval gezelliger worden
dan op de winderige en koude Passage.

Het assortiment zal ook sterk worden
uitgebreid. Veel meer tv's en ktv's,
veel meer elektrische hushoudelijke
apparaten, veel meer Hifi apparatuur
en veel meer enz. Ook krijgen we een
groot magazijn, dus bijna alles uit
voorraad leverbaar. Maar het fijnste,
is wel, we krijgen een goede technische
dienst. En wat wil een mens nog meer.

Misschen weet u wel iemand, die de
winkel op de Passage van ons wil over-
nemen of voor een zacht prijs j e de huur
tot volgend jaar juni.

Dus vergeet het niet, we zijn nog op de
Passage tot januari of februari, daarna
in de Haltestraat en daar hebben wij een
20-jarig contract, dus zoals u ziet
zijn wij hier nog wel even.

Met de vriendelijke groeten,
Wim Peeters

Panklare
Varkens-
Schnizels

HALTESTRAAT 3

500 gr. Magere Runderlappen 4.28
500 gr. Fijne Rlblappen 4.18
500 gr. Malse Rosbief 5.68
500 gr. Lende .~^. 5.98
500 gr. Entre Côte 5.98

500 gr. Varkensfrikando 4.88
500 gr. Varkensrenderollade 4.88
500 gr. Hamlappen 4.48

750 gr. HAMLAPPEN
mager en heel mals

85

2 stuks
Filet

Americaln

1.79

Wiener
Schnitzels

100 gram

1.25

Weokend-reklame

100 gr Ham en

100 gr Saks

samen 1.19

DINSDAGS:

500 gram
Hachévlees
half om half
Heerlijk
750 gram
rundlappen

2.98

4.98

WOENSDAGS:
Heerlijk
Ons vleesgehakt
met gr. kruiden
500 gram
Slavinken
Hamburgers
Frikandellen

2,18

0.35
p.st.

DONDERDAGS:
250 gram
bief-tartaar
t kilo
Runderlappen
750 gram
Varkenskarbonade

2.13
5.80
4.50

OOK DEZE WEEK

Wegens enorm sukses rauwe lever 30 et. per 100 gram!
Gezond en lekker even door de bloem-en bakken als bief stuk!

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.

Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

VERS HOLL. LAMSVLEES:

500 gr. ronde bout 4.88

500 gr. Lamsrug 4.88

500 gr. Boutlappen 3.88

500 gr. Koteletten 3.48
500 gr. Rollade 3.68

500 gr. Haché of
Ragoutvlees 3.28

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

HET ALLERFIJNSTE
GEMEST KALFSVLEES:

500 gr. Kalfslappen 5.98

500 gr. Kalfsfrikando .... 7.50

500 gr. Kalfskarbonade ... 5.98 >

Biefstuk - Oesters of
Schnitzels 2.20 p. 100 gr.

VOOR DE GASTRONOMEN:

100 gr. Varkenshaasjes ... 1.45
100 gr. Biefstuk 1.60
100 gr. Kogelbiefstuk .... 1.80

100 gr. Haasbiefstuk 2.90

100 gr. Satévlees 0.95

100 gr. Nasi- of
Bami-vlees 0.89

100 gr. Ham gehakt 0.59

Speciaal aanbevolen voor UW HOND EN POES

KOPVLEES
HART - PENS

en alle mogelijke soorten

voeding in blik en pak

ALLE VERZEKERINGEN • AUTO-FINANCIERING

Mevr. A. M. F olkor s
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

Te koop
HUIS. Leeg te aanvaarden, ben. kamer m. parket-
vloer, mod. keuken, w.c. en kelder. Boven 3 sip.-'
kamers en badcel. Tuin m. schuur. Pr. ƒ 65.000.—.
Oosterparkstraat 36, tel. 4896.

ALLE SCHILDERWERKEN EN BEHANGEN

Bediening binnen 8 dagen — Tel. 02507—4589

5 MOV, 6NOV, 7
Wij showen de STERKE NEGEN van V W (het complete leveringsprogramma van
Volkswagen)
Rijden in elk type (\}£ƒ) 's nu bij ons mogelijk!

Door proef te rijden in een van onze VW-types komt u in het bezit van de VW-akte en kunt u tevens meedingen naar gratis 1000 Itr
super-benzine.

"Voor elke koper van een nieuwe of gebruikte auto hebben wij een prettige en waardevolle verrassing in petto tijdens deze show.

Doorlopende demonstratie van de nieuwste modellen ELEKTRONISCHE ORGELS, van
Yamaha - Eminent - Solina en Philicorda door CHRIS v. d. VLIET.

, ,i Muziekhandel ALPHENAAR *"~•«-« Haarlem
Telefoon 023-320244

U bent welkom OP: VRIJDAG 5 NOV. van 19.30—21.00 uur
ZONDAG 7 NOV. van 13.00—17.00 uur

DAVIDS N.
Mogen wij U op deze unieke sliow begroeten?

ZATERDAG 6 NOV. van 10.00—17.00 uur

ZANDVOORT
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 21

TELEFOON 02507-4641

GEVRAAGD voor'spoedige indiensttreding:

— een typiste
(voor hele dagen)

Het bezit 'van het MULO-diploma
strekt tot aanbeveling.

Haar taak zal bestaan uit het typen van begrotin-
gen, het verzorgen van de korrespondentie, e.d.
Wij bieden een prettige werkkring en een goed
salaris.usr,,3|,

Adviesbureau voor bouwkosten CALCU N.V.
Brederodestraat 31 - Zandvoort
Tel. 02507-5144* - Na kantoortijd 02507-2383
of 5112.

auto roestvrij....
BESCHERM UW AUTO !

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE: '''

A U T O B E D R I J F
Zandvoorf

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 45êO^Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

Te koop
WESTERPARKSTRAAT 13, hoekhuis, één grote
woonkamer, vijf sip.kamers, keuken, bijkeuken,
schuur, 2 toiletten. Vraagpr. ƒ 65.000.—.

DIACONIEHUISSTRAAT 12 (tussenwoning) met
c.v. (hete lucht), beg. gr.: woon-eetkamer, keu-
ken, toilet, eerste verd.: 3 sip.kamers, toilet,
douche, vliering. Zomerhuisje m. keuken, douche
en toilet. Fietsenberging. Vraagpr. ƒ 47.500.—.

Inl. Mak.kant. G. A. CENSE, tel. 02507—2614 of
020—22 88 88.



Golden Delicions Perla Americana
fijne handappel

" Ixia/olïiv^ïfoHoooöT *!• ••kwaliteitsklasse!
Koffie dubbelpak 500 g

UIT KEIMYA

Verse Ananas
Del Montè kwaliteit
heerlijk rijp, fijne aroma en lekker zoet ' per stuk

Geldig t/m zaterdag

Import Sperziebonen 129
kwaliteitsklasse I .*.. 500 gram •••

Bananen CHIQUITA
kwaliteitsklasse I < , kilo &9

Gekookte Biet jes
met gratis uitje ............... ; ....... * ..... 500 gram

39
W

.;.

florah Oranje appelboompje decoratieve kamerplant 12"

SILVERQUEEN

Margarine
kuipje 250 gram

albertheijn

Doperwten-zeer fijn
OhCakemeel
Oh Roomboterkoek.

pak 500 gram .eff 59

* 200 gram w L59

zak±500gramJk*' 79

Rundvleessoep
nit+ir. gekruid . ™

blik 0.46 liter

Oh Krentenbrood
± 700 gram >

Oh Gerlse
ÏL

vruchtenlimonade "
fles 1 liter

ChTolïitensap
*fles 0.94 liter

JM/
albertheijn

Gornet's
in koelpak
roomijs met stukjes hazelnoot'

TER KENNIS-
. MAKING

/ | IN EEN AANTAL SUPERMARTS T/M ZATERDAG

Verse Kuikendij/Kuiken
driimStickS 500 gram

MAGERE Geldig t/m zaterdag

500 gram

500 gram

SOOgram

Aehterham
vacuüm verpakt

100 gram

GELDERSE

Gekookte Worst
aan 't stuk 300 gram oa-

per IQOgramJ&Z.

ChKnakworst 935
pot 400 gram NU W*

UIT ONZE AFDELING
DELICATESSEN

l |IM DE SUPERMARTS METEEN GEBAKAFDELING T/M ZATERDAG|-1

Tompoezen 4** NU l?0

'•' UIT SURINAME
PRIMA- . . . _m.. ,Broopokende Hijst

4540 gram
ter kennismaking

Anti-Condensdoebh
Voorkomt of verwijdert

, condena Geeft geen
vette aanslag of strepen

per stuk

BijAlbertHeijn
Kijk-Lees- Kinder-Kookboek
„Allss kan in de Lepelstraat" door Mies
Bouhuys,48 pagina's,! 1 4 illustraties in kleur

AH-COSMETIÜUE

doos
225 gram

Prijzen gelden van donderdag 4 t/m woensdag 10 november.

Lageprijzeneiland Albert Hèijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap / 1,— per jaar per gezin. I N S T A L L A T I E B U R E A U

CentraBe verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerllngh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

E. van der Lind
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfok
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4
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ZANDVOORTSE COURANT
redaktis en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
/ 13,50 per jaar
per post / 17.50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren i 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bi] de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

zandvoortmeeuwen liet kansen
tegen hollandia onbenut
Zandvoortmeeuwen heeft In de zondagmid-
dag op eigen terrein gespeelde wedstrijd
tegen Hollandia uit Hoorn geen kans gezien
de optimistische verwachtingen na de over-
winning op het hoofdstedelijke AFC te ho-
noreren.
De krachtige wind was verscheidene malen
spelbreker, maar men kan zeker niet zeg-
gen dat alles tegen zat. Hollandia was voor
de kustbewoners geen ontembare tegen-
stander. Integendeel. De achterhoede van
de bezoekers bleek wanneer het er op aan
kwam niet waterdicht. Maar wanneer het
er op aan kwam bleek de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen op haar beurt niet In
staat de mogelijkheden te benutten en vol-
doende uit te bulten.

Een unieke gelegenheid om te scoren kreeg
Richard Bruijnzeel nadat hij op zijn weg
naar het Hollandia-doel twee, drie verde-
digers met schijnbewegingen in verwarring
had gebracht en alleen voor de keeper
kwam te staan. Op dat moment verloor
Bruijnzeel zijn zekerheid waarmee hij kort
tevoren de verdediging perpleks had doen
staan en stond toe dat de bal tot een hoek-
schop werd verwerkt. Die hoekschop leverde
de thuisklup niets op, evenals twee fraaie
scoringskansen welke Bruijnzeel kort daar-
na kreeg. Jammer, want de inspanning van
de listig manoeuvrerende speler had onge-
twijfeld een beter lot verdiend.
Het was trouwens niet alleen Bruijnzeel die
zijn voortreffelijke spelprestaties zo schraal
beloond zag. Engel Stobbelaar moest even-
eens ervaren dat een doelpunt onder hand-
bereik op het laatste moment nog de mist
in kan gaan. Even voor het ingaan van de
rust kreeg hij een droomkans, het bleef een
droom en de bal ging naast het doel.
De lang niet ongevaarlijke aktiviteiten van
de Hollandia-voorhoede in het begin en aan
het eind van de eerste helft werden in het
algemeen goed opgevangen door de defen-
sie van de thuisklup. Tweemaal moest kee-
per Henk Bos echter al zijn kwaliteiten aan-
wenden om een doelpunt te voorkomen.
Ook in de tweede helft waren er ruime
kansen voor Zandvoortmeeuwen om de lei-

nederlands gezin
heeft gemiddeld
f1400 op de bank
Het nederlandse gezin (inklusief bejaarden
en de zelfstandigen) heeft gemiddeld 1400
gulden op de bank staan en daarnaast nog
een 300 gulden op een termijndeposito. In
totaal wordt ongeveer 34 percent van de
girale tegoeden bij banken door partikulie-
ren aangehouden.

Dit is gebleken uit een onderzoek naar het
houderschap van tegoeden bij banken, dat
drs. G. M. Reekers, verbonden aan het
instituut voor aktuaria en ekonometrie van
de amsterdamse universiteit met ZWO-sub-
sidie, heeft uitgevoerd onder leiding van
prof. dr. J. S. Cramer.
Elf grote banken, de postcheque- en giro-
dienst en het girokantoor van de gemeente
Amsterdam hebben elk binnen het eigen
bedrijf maar volgens een uniform schema
de verdeling van de tegoeden naar 35 sek-
toren van de ekonomie vastgelegd. Deze
steekproef, die betrekking heeft op circa
95 percent van de totale girale tegoeden
is op 31 maart 1971 getrokken.
De onderzoekers vonden het grote aandeel
van de gezinnen in de totale banktegoeden
verrassend. De bedragen zijn veel hoger
dan op grond van vroegere onderzoekingen
kon worden verwacht.

KIENAVOND
EN JAARVERGADERING TZB
De voetbalvereniging TZB organiseert a.s.
vrijdag een kienavond in het verenigingsge-
bouw 'De Krocht', aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 19 november vindt in het klupge-
bouw aan de Kennemerweg de jaarvergade-
ring plaats. De agenda omvat o.m. de ver-
schillende jaarverslagen.

ding te grijpen. Gerard Nijkamp, Frans de
Vlieger en Hans Kreuger kregen de gelegen-
heid de cijferbordjes op het scorebord te
verhangen. Zij knalden het leer echter hoog
over of naast de doelpalen.
De voorhoede van Hollandia slaagde er in
de druk op de verdediging te verlichten door
bliksemsnelle uitvallen, die de verdediging
van de gastheren een paar maal aan het
wankelen bracht. Aan het snelle ingrijpen
van Arend Koster was het te danken dat
bressen in de verdediging tijdig werden ge-
dicht. Tot aan het eind van de ontmoeting
bleef de voorhoede van Zandvoortmeeuwen
proberen de bal de goede richting te geven.
Gerard Nijkamp kreeg de kans om een uit-
trapbal van de Hollandia-doelman te retoer-
neren. Hij schoot wel verbazend hard, maar
naast. Het bleef O—0. -

•
Hier volgt de ranglijst van hoofdklasse A
van de zondagamateurs na de wedstrijden
van eergisteren:
ovvo
SDW
Elinkwijk
Uihoorn
DCG
Rood Wit A ...
Hollandia
AFC
Zilvermeeuw.
Zandvoortm.
De Spartaan
ZVV

. 8

. 8

. 8

. 8

. 8
8
8
8
8
8
8

. 8

<=,
4
4
•)
4
2
2
?
2
1
1
0

?
4
4
5
1
5
4
3
2
3
2
3

1
n
n
1
1
1
2
3
4
4
5
S

1?
1?
1?
q
q
9
8
7
6
5
4
3

9 — 2
14 — 6
9 — 4
8 — 6

14 — 11
3—5

13—9
9 — 10

11—14
7—13
4—12
3—12

KORTSLUITING OORZAAK
BRAND
IN ZAAGMACHINE
In de nacht van vrijdag op zaterdag moest
de brandweer in aktie komen voor een be-
gin van brand in een onder een in aanbouw
zijnde flat aan de Lorentzstraat gelegen
timmermanswerkplaats.
De brandweer slaagde erin met behulp van
twee stralen het vuur binnen enkele ogen-
blikken te bedwingen.
Kortsluiting in de bedrading van de zaag-
machine bleek de oorzaak van de brand.
De schade wordt geschat op rond duizend
gulden.

«ril nederlander
al een
tweede telefoon?
De PTT gaat onderzoeken of de Nederlander
al een tweede telefoontoestel in huis wil
hebben. Ongeveer 300 bestaande abonnees
in Breda en Assen gaan daartoe gratis ver-
schillende telefooninstallaties gebruiken. Dit
staat in het personeelsblad van de PTT
'Aangetekend'.
De redaktie van het blad schrijft dat de
PTT er zich van bewust is dat de markt
voor het eerste toestel nog lang niet is ver-
zadigd. Het bedrijf houdt er echter rekening
mee dat een aantal klanten binnen afzienbare
tijd naar meer telefoneermogelijkheden zal
gaan verlangen.
De abonnees in Breda en Assen die aan
het eksperiment mee werken mogen na de
proef bepalen of zij het tweede toestel wil-
len houden, maar dan' tegen betaling.

aankoop werk
Haarlemse en
zandvoortse
kunstenaars

afyanfy in telden
IK werd vernederd

't Was een gezellige avond geweest. De
'clan' — beter bekend als 'de super-ouwe-
stomp' — had van zich doen spreken in de
Morspoortkazerne te Leiden. Om de een of
andere, niet van vaagheid ontblote reden,
had men mij daarbij willen hebben. Enfin,
ik heb 't geweten.
Omdat ik nogal eens de gewoonte heb din-
gen en situaties, die indruk op mij maken,
te beschrijven, verzochten de jongens mij
niets naar buiten te brengen van militaire
geheimen of wat daar mee samenhangt.
Nou goed, voor mij was de lol er toen
eigenlijk al af, want er bestaat niets amu-
santer in deze droge en ietwat tanende
wereld dan defensie-geheimen. Overigens
voldeed ik aan het verzoek, want ik ben ijdel
genoeg te zeggen dat ik mijn Militarie Wil-
lemsorde niet wil verspelen.
Na de Morspoort-reünie ging de clan ergens
rijsttafelen en daar mocht ik desgewenst
wel over schrijven. Het hoefde niet. Tussen
Morspoort en het etentje gebeurde er zo
iets opwindends en tevens uitermate span-
nends, dat ik mij gedrongen voel 't daar
over te hebben. Al was het alleen maar om
mijn geweten te ontlasten.
Ergens in een vrij stuntelig verlicht straatje,
niet ver van de Morspoortkazerne, overkwam
mij, wat ieder normaal mens kan overko-
men als hij meer vloeibaar dan vast voedsel
tot zich heeft genomen. Ik verkeerde bo-
vendien in volkomen onwetendheid omtrent
de situering van openbare toiletten in Lei-
den, zo die er al zijn. Zandvoort heeft daar
ook lang mee getobd. Ik mompelde een
verontschuldiging en zei voorts dat het zo
niet langer meer kon. De vijf vrienden had-
den daar begrip voor en zij verwijderden
zich bescheiden een eindweegs van mij. Een
van hen wierp mij nog een jolige, geheel
aan de situatie aangepaste opmerking naar
het hoofd, maar gezien mijn menselijke op
het biologisch vlak liggende problemen, had
ik er geen waardering voor. Ik achtte de
spraarzame verlichting ter plaatse een ge-
lukkige omstandigheid en begon te doen
wat noodzakelijk gedaan moest worden. Ik
had een oud grijs gebouw uitgekozen, maar
veel aandacht had ik daar niet voor. Later
heeft men mij verteld dat dit het Leger-
museum moet zijn geweest, maar zeker wist
men het niet.
Ik moet mijzelf schromelijk hebben onder-
schat, want mijn passieve werkzaamheden
duurden langer dan ik had verwacht.
Terwijl ik zo ongeveer een driekwart minuut
probeerde mijn schoenen niet te raken, hoor-
de ik plotseling een wat barse stem achter
mij:
— Wat doet u daar eigenlijk, mijnheer? Ik
haastte mij in normale positie te komen en
draaide me om. Ik keek in het misprijzende
gelaat van een agent van politie met een
fiets aan z'n hand. Hij herhaalde z'n vraag
en ik begon zachtjes maar heel nadrukkelijk
te transpireren. Ik antwoordde met gebruik-
making van het werkwoord, dat medici ook
wel gebruiken onder dergelijke omstandig-
heden. De man lachte niet, wat ik echter
vurig hoopte, 't Kan zo bevrijdend werken.

— Dat kan toch niet ?! hernam hij de kon-
servatie. Ik antwoordde niet, maar dacht
dat het wél kon, het bewijs lag er. Toen
zagen wij beiden het bewijs. In het matte
schijnsel van de enige straatlantaarn op af-
stand zag ik tot mijn verbijstering hoe een
donkere vlek zich van de muur van het oude
gebouw had uitgebreid tot op het wegdek.
De agent begon zich op te vijzelen tot een
staat van ontstemming, waarin dergelijke
funktionarissen 'pedagogische douwen' gaan
uitdelen. Ik zag m'n geest reeds zweven.
Milieuverontreiniging... misschien wel schen-
ding van de openbare eerbaarheid ... in
het ellendigste geval mee te worden geno-
men naar het buro, enz. enz. De agent wierp
nog een blik vol afgrijzen op het bewijs en
vroeg waar ik woonde. Ik kreeg hoop, want
in Zandvoort zijn de agenten altijd vrien-
delijk voor vreemdelingen. Opgewekter dan
de situatie toeliet, antwoordde ik: 'In Zand-
voort, agent. Kijk, u moet mij niet kwalijk
nemen, maar ik weet hier heg noch steg
en ik...' Hij onderbrak mij: — Wat bent u
van uw beroep? Ik nam mijn toevlucht tot
een leugen (de zenuwen speelden mij danig
parten) en antwoordde: 'Rijksambtenaar!'
Waarom ik dat zei, is me nog niet duidelijk.
Misschien wilde ik de Zandvoortse Courant
niet kompromiteren of wilde ik door het
noemen van een heroïek beroep indruk op
de agent maken. Van het laatste scheen
geen sprake te zijn, want de ordebewaarder
beet mij toe: — Nou, kijk eens aan! Op een
toon van: — als dit soort kerels zich al met
dergelijke praktijken inlaten, hang ik mijn
uniform aan de wilgen!
Mijn vijf vrienden hadden staan aarzelen bij
de hoek in de verte en ze begonen te roe-
pen waar ik bleef. Een liep terug en toen hij
snel het tafereel in zich had opgenomen,
maakte hij de zaak nóg beroerder voor mij:
— Nou 'jongen, je hebt er een troep van
gemaakt! Ik wilde nu wel graag in de grond
zinken.
De agent keek mijn vriend nors aan en
vroeg: — Wie bent u? Mijn vriend verklaar-
de z'n aanwezigheid en. voegde er aan toe:
'Wij moeten de trein ^naar Zandvoort halen,
agent en als u ons dat mogelijk maakt, zal
ik hem onderweg wel even onderhouden,
want ik vind 't ook geen stijl wat hij heeft
gedaan!' De huichelaar glimlachte vals naar
mij.
De agent stemde toe 'en dejegeerde kenne-
lijk de kwestie aan mijn vriend. Hij wierp
mij nog een verachtelijke blik toe en na een
kortaf: — Goeie avond meneer, aan het
adres van de huichelaar, stapte hij op z'n
fiets en reed het donkere straatje uit.
De kornuiten werden geïnformeerd omtrent
de aard van het oponthoud. De ene schurk
lachte nog harder dan de ander.

BARTJE

K1ENAVOND
MICROVOETBALLERS
De Microvoetbalvereniging Zandvoort orga-
seert a.s. zaterdag een kienavond in hotel
Keur aan de Zeestraat, aanvang 20.00 uur.

In da Hallen heeft een gemengde jury vrijdag
22 oktober j.l. tekeningen, gouaches en gra-
fiek van Haarlemse en zandvoortse beelden-
de kunstenaars beoordeeld, welke waren
Ingezonden In het kader van de dit jaar
gestarte gemeentelijke aankopenregellng.
De gemeente Haarlem had voor het begro-
tingsjaar 1971 voor dit doel ƒ20.000,—
beschikbaar gesteld. De gemeente Zand-
voort nam In dit Initiatief deel door het be-
schlkbaar stellen van ƒ 3000,—.

Door 68 kunstenaars werden in totaal 327
werken ingezonden. Hieronder waren 7 kun-
stenaars uit Zandvoort, die in totaal 29
werken inzonden. De jury selekteerde 61
werken voor aankoop door de betrokken ge-
meenten. De uitverkoren kunstenaars wa-
ren: J. Ploos van Amstel (3 werken), Saul
Belem (P. Janssen 5), Kees Bierman (2),
Sjoerd Buisman (3), Rob Clous (2), G.
Daniels (5), Jan Dirkx (3),Bruce Dunlap
(1), Gerrit van Dijk (3), André Eysackers
(3), M. Fuit (1), Den Glas (2), Loes van
Goor (3). Willie van Haard (1). Kees Ho-
genboom (1), Enno Kammeyer (1). Jos W.
Looman (1), Frank Maison (4), Michel van
Overbeeke (3), Kees Okx (2), Hannes
Postma (3), Willem Steyn (2), Herman
Stoel (1), Jan Verburg (2), Joost Ver-
kruisen (1) en Frans Verpoorten (3).
De jury had de indruk, dat het niveau van
de inzendingen hoger zou hebben gelegen,
wanneer een hoger bedrag voor aankopen
beschikbaar was geweest. Verschillende
kunstenaars hebben naar het gevoel van de
jury verstek laten gaan uit de overweging,
dat de prijs, die zij redelijkerwijs voor hun
werk konden vragen, te hoog zou zijn in
verhouding tot het totaal beschikbaar ge-
stelde aankoopbedrag.
Een deel van de ingezonden werken, waar-
onder alle aangekochte, zal tot en met zon-
dag 14 november in de Hallen worden ten-
toongesteld. Niet aangekochte werken kun-
nen door het publiek worden gekocht.
De jury bestond uit de dames-Corrie Wortel
(kunstenares) en Gerdi Nijman (burgerlid)
en de heren Flor, Henk Klijn, Lei Molin, Jan
Sierhuis (kunstenaars), Kees Broos (kon-
servator prentenkabinet Haags Gemeente-
museum), J. A. H. Post (raadslid) en D.
Schwagermann, direkteur moderne kunst
Frans Halsmuseum, voorzitter. Als sekretaris
van de jury fungeerde de heer A. C. J. van
As (buro kulturele zaken gemeente Haar-
lem).

tien geboden
voor verkeer
Ter bestrijding van het 'grote verkeers-
kwaad van de verkeersonveiligheid' (gemid-
deld per dag 9 doden, 185 gewonden en
ƒ 5,5 miljoen ekonomische schade) heeft
het Tweede Kamerlid ir. P. A. M. Cornelis-
sen (kvp) in de Kamer de 'tien geboden
van het verkeer' gelanceerd:

• internationale initiatieven om te komen
tot veiliger auto's en uniforme verkeers-
regels;

• periodieke keuring van motorvoertuigen;
9 betere koördinatie tussen de zeven be-

trokken departementen, lagere overhe-
den, industrieën en partkuliere organisa-
ties;

• verbetering van gevaarlijke punten;
• invoering van yerkeerssignalering om

weggebruikers tijdig te informeren over
gevaren;

• verbetering van de rijopleiding;
• aangepast verkeersonderwijs op scholen

voor lager en voortgezet onderwijs;
• spoedige invoering van een wettelijke

maatregel tegen alkoholmisbruik in het
verkeer en van de verplichting tot dra-
gen van helmen op motor, scooter en
bromfiets;

• verbetering van de hulpverlening bij ver-
keersongevallen en

• invoering van maksimum- en minimum-
snelheden op grond van daarvoor uit-
gevoerde studies.
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Heden overleed zacht en kalm in de gezegende leeftijd van 83 jaar onze
zorgzame vader, lieve groot- en overgrootvader, onze beste broer, zwager
en oom

KLAAS LANGEREIS
Weduwnaar van Catharina Hendrika Zeeman

Haarlem: W. M. LANGEREIS
W. B. LANGEREIS-BLANKENSTEYN

Zandvoort: M. W. LANGEREIS
A. J. LANGEREIS-TERWEE
Klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie

Zandvoort, 6 november 1971
„Huis in de Duinen"
Herman Heijermansweg 1
Correspondentie-adres:
J. J. Hamelinkstraat 48 l, Haarlem
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van „Het Huis in de Duinen",
Herman Heijermansweg 1 te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaats vinden op donderdag 11 november om
12.00 uur op de algemene- begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van „Huis in de Duinen" omstreeks 11.40 uur.

Geen bezoek aan huls

^9QOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOQOOOOOOOK

Op 19 nov. a.s. wordt onze lieve
Vader en Opa, de Heer

D. VAN ROON
80 jaar.
Stationsplein 19.
B. M. J. Simonis-v. Roon
Ria en Maud
Majo, Danny en Jan

ï)oooooooooooooooooooooooooooooooo(c

Hartelijk dank
ook namens mijn man voor de vele blijken
van belangstelling ontvangen ter gelegen-
heid van de gebo'orte van onze dochter
Jolanda. jt>,

Mirjam Hoogenboom-
Bouberg Wilson

Hondentrimster
Tel. te bereiken Zandvoort 4024

Voor uw gezellige borreluur
,,0ok gelegenheid tot doorzakken"

BAR - DISKOTHEEK

The
Bang

Bang
Stationsstraat 17 - Zandvoort

Tel. 02507-5340

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 6 november:
B-junioren:

62 TZB 1-EHS 1 7—1
C-junioren:
114 TZB 1-DIOS 1 2—3
154 TZB 2-DSK 2 3—0
A-pupillen:
189 TZB 1—DIO • 3—0
226 RCH 7-TZB 3 1—1
B-pupillen:
238 Schalkwijk b-TZB a 0—1
Uitslagen zondag 7 november:

16 EHS—TZB 2—0
39 Velsen 4-TZB 2 2—4
73 TZB 4-Schalkwijk 2 1—1

110 DIO 7-TZB 6 2—0
148 TZB 7-HFC 14 1—1
151 Terrasvogels 10—TZB 8 18—0
A-junioren:
Vriendschappelijk:
TZB 1—Schalkwijk 1 4-?
Competitie:
206 TZB 2-EHS 3 3—1

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai r'uitge-
voerd, in div. Weuren, 5 jr.
garantie op^ét1 binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ595.-; of t x ƒ 150.- en
10 x ƒ48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Flinke werkster gevr. bij
echtp. z. k. in flat,
ƒ 5.- p. u. Teh«'4S09.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 - 5566.

Gevr. 50+er of werkstudent.
Voor ons bedrijf vragen wij
tijdelijk aktieve kracht met
rijbewijs welke vanaf 4.30
tot 9.00 uur n.m. van
maandag tot vrijdag + 1 d.
p. w. onze benzinepomp kan
bedienen, auto's van cliënten
kan ontvangen en afgeven,
auto's schoonmaken e.d.
werkzaamheden kan verrich-
ten. Automobielbedrijf
H. P. Kooyman n.v.,
Brederodestraat 6—10,
Off. Dafdealer.
Zandvoort. Tel. 3242.

Gevr. v. direkt tijdelijk een
nette en flinke werkster
van 8—12 u., ƒ 5.— p. u.,
liefst dinsd., woensd. en
donderd. F. Schiff,
Kostverlorenstraat 94.
Tel. 2607.

Huish. hulp gevraagd,
3 ocht. p. week. Aanmelden
mevrouw Beynes,
Boul. P. Loot 63, tel. 5701.;

Te koop geheel nieuwe
2-z.bank en haardfauteuiltje
Tel. 4034.

Aang. A'dam-Buitenveldert
mod. hoekflat, 3 kam.,
tuin, box, c.v., ƒ 165.15 p.m.
incl. Gevr. Zvrt. 3-k. flat,
parterre of boxen (lift), c.v.
Tel. 020—422540.
Br. no. 8301, Zandv. Crt.

Te koop Marklintrein plus
baanstukken. Tel. 4302.

In Zandvoort weggelopen
onze hond DOBBERMAN
PINCHER zwart met bruine
aftekening. WIE HEEFT
HAAR GEVONDEN?
Inl. Snelliusstr. 6, Haarlem.
Tel. 023—2405 19.

Aangeb. Marklintrein elektr.
een paar Noren mt. 39-40
en dames kunstschaatsen
mt. 39. J. v. d. Leden,
Westerstr. 11. Tel. 2447.

LEZING MET DIA'S
OVER RUSLAND ( j
Op uitnodiging van de afdeling Zandvoort
van het Katholiek Vrouwengilde zal de hr.
Van Hopplmes morgenavond een inleiding
houden over zijn bezoek aan de Sovjet-
Unie en zijn reiservaringen illustreren met
door hemzelf vervaardigde dia's. De bijeen-
komst, die voor ieder toegankelijk is, vindt
plaats in de Calvijnzaal van de geref. kerk
aan de Julianaweg. Aanvang 8 uur.

'• maaltijd fa ««n keek)*

SLANK
MET

OSS-MEISJES
WINNEN
DRIE EERSTE PRIJZEN
Afgelopen zaterdag heeft een jeugd-keur-
ploeg van OSS-meisjes drie eerste prijzen
in de wacht gesleept op een door de
Zaanse- en Kennemerturnkring en het NHZ-
kwartier georganiseerde turnwedstrijd in de
sporthal van Krommenie. De meisjes eindig-
den op het nummer evenwichtsbalk en de
springnummers over de kast en de lange
mat op de eerste plaats met resp. 79.4 pnt.,
31.4 pnt. en 36 pnt. Bij de brug met on-
gelijke leggers behaalden zij de tweede
plaats met 72.1 pnt. De jeugdploeg bestond
uit N. v. Keulen, H. v. Koningsbruggen, E.
Kuijl, K. Ouwerkerk, N. de Rooij, B. v. Soo-
Imgen en E. v. Soolingen.
De leiding was in handen van trainer Bal-
voori.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 6 november:

Energie 1—Zandvoortm. 1
Zandvoortm. 2—Odin 4
SVS 4—Zandvoortm. 4

B-junioren:
Zandvoortm. 2—DCO 2

C-junioren:
Zandvoortm. 2—EDO 2
EDO 3—Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5—RCH 4
Geel Wit 4—Zandvortm. 6

A-pupillen:
DCO 3—Zandvoortm. 3
Renova 4—Zandvoortm, 4
Zandvoortm. 5—Kennemerland 5
Zandvoortm. 6—Bl'daal 6

B-pupillen:
Zandvoortm. a—Schalkwijk a
Schoten b—Zandvoortm. b
Zandvoortm. c—Schoten c
Zandvoortm. d—Schalkwijk d
Zandvoortm. e—RCH g

Uitslagen zondag 7 november:
Zandvoortm.—Hollandia
KFC 2—Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3—SDW
Scoten 3—Zandvoortm. 4
RCH 4—Zandvoortm. 5
Zandvoortm. 6-RCH 5
DSB 3—Zandvoortm. 8
Zandvoortm. 10—Schoten 8
Zandvoortm. 11—Alliance 4

A-junioren:
Zandvoortm. i 1—Beverwijk 1
Zandvoortm.'2-TYBB 2

2—0
3—2
2—4

1—O

2—2
3—3
5—2
4—3

0—2
6—2
2—4
3—1

6—0
3—1
0—0
2—1
1—0

0—0
6—2
0—1
2—1
1—2
0—3
3—1
2—6
4—2

0—1
2—5

Zandvoortse Bridge Club
Na de eerste wedstrijd van de eerste kom-
petitie leidt in de A-lijn de fam. Heidoorn
met 64.58%, in de B-lijn het dameskoppel
Brossois-Sneiders mét 60.12%, in de C-lijn
het dameskoppel Roest-Van der Werff met
61.90% en in de D-lijn het dameskoppel
v.d. Busken-Sielcken met 60.12%.

Cuchtkasfelentekenwedstrijd
met grachlprijzen bij
fsso

Alle kinderen t/m 14 jaar
kunnen van ons een mooi vel
papier krijgen. Daar staat de
lucht al op. Het luchtkasteel
moet je er zelf op tekenen.

Een luchtkasteel is iets
waar je van droomt. Of iets
dat je graag wilt hebben.
Eninissch£en krijg je jouw

luchtkasteel wel als prijs, in deze
Esso tekenwedstrijd.
Want voor de mooiste tekeningen
staan prachtige prijzen klaar.

We letten erop hoe oud
je bent. Dus als je vier bent,
heb je net zoveel kans op een
prachtprijs als wanneer je
veertien bent.

r Er is een rubberboot.
Verder zijn er fietsen,
racebanen, elektrische treinen,
fototoestellen en noem maar op
te winnen. Ga gauw beginnen.
Haal een wedstrijdpapier bij
Esso petroleumhandelaar bij
jou in de buurt en win één
van die prachtprijzen.

'Leverancier: Fa. A. KERKMAN
Pasteurstraat 23, Zandvoort, tel. 02507-3576

aan zet...
Onderstaande partij, ofschoon reeds in 21
zetten in remise eindigende biedt een weel-
de van prachtige varianten. De liefhebbers
van kombinatieschaak kunnen hier hun hart
ophalen. De kritieke stelling ontstaat op de
15e zet. De grote vraag is dan: kan Wit
winnen?

H arts ton—Keene

Engeland 1971

1. e2-e4, e7-e6. 2. d2-d4, d7-d5, 3. Pb1-c3,
Lf8-b4, 4. e4-e5, c7-c5, 5. a2-a3, Lb4xc3+,
6. b2xc3, Dd8-c7, 7, Pg1-f3 Pg8-e7, 8.
a3-a4, b7-b6, 9. Lf1-b5+, Lc8-d7, 10. Lb5-
d3, Pb8-c6, 11. 0-0, h7-h6l? (Over deze
variant zou een hele verhandeling te schrij-
ven zijn; een belangrijke mogelijkheid is: 11.
...c4, 12. Le2, f6 — zie b.v. Fischer—Lar-
sen, Denver 1971) 12. Tf1-e1, O-OI? (De
rochade is hier, zoals vaak in het Frans,
levensgevaarlijk. Keres geeft 12, Pa5, 13.
Pd2, 0-0 (nu veilig te spelen) 14. Dg4, f5,
met goed spel voor Zwart, Gufeld—Krogius,
Moskou 1967) 13. Lc1xh6! (Daar gaan we
danl) 13. ...c5-c4l (Als Zwart het offer
aanneemt, volgt 14. Dd2, b.v. 14. ...Kg7,
15. Df4, Pf5, 16. g4, c4, 17. Lfl, Pfe7,
18. Df6+ Kh7, 19. Pg5+, hg5:, 20. Te3 etc.)
14. Ld3-h7+!l, Kg8-h8! (Ook de tweede
loper mocht niet genomen worden: 15. Pg5+-
Kh8 (of 15. ...Kh6:, 16. Dg4 etc.). 16.
Lg7:+, Kg7:, 17. Dh5 en Zwart heeft geen
verdediging). Zie diagram

H b c d e f g b

15. Pf3-g5 (In „Schach-lnformator" voorziet
Marie deze zet van een uitroepteken. Er
komt echter slechts eeuwig schaak uit.
Waarschijnlijk is 15. Ld! Wits sterkste mo-
gelijkheid. Marie geeft 15. ...f6 (Zwart mag
ïn geen geval een levend paard op g5 toe-
laten) 16. Pg5, fg5:, 17. Dh5. Pg8 „met
voordeel voor Zwart". Aanvankelijk dacht ik,
dat hierop 18. Lg6-i-, Ph6, 19. Lg5: gunstig
voor Wit was, maar de stelling na 19. ...Le8,
20. Lh6:, gh6:. 21. Dh6:+. Kg8 is goed ver-
dedigbaar voor Zwart. De Haarlemse scha-
ker Nijdam heeft echter ontdekt, dat na 18.
Lg6+, Ph6 de zet 19. h4! Zwart voor on-
oplosbare probemen stelt. Hij schijnt inder-
daad gelijk te hebben.) 15. ...g7xh6, 16.
Dd1-h5, Kh8-g7, 17. Te1-e3, f7-f6 (Alles
gedwongen voor beide partijen; 17. ...hg5:?,
18. Dg5:+, Pg6 ging niet wegens 19. Th3
etc.) 18. Te3-h3 (Het verleideijke 18. ef6:+,
Tf6:, 19. Tg3 was dubieus wegens 19.
...Dg3:!, 20. hg3:, hg5:. Aldus Marie) 18.
...h6xg5, 19. Dh5-h6+, Kg7-f7, 20. Dh6-h5+,
Kf7-g7, 21. Dh5-h6+ Remise.
Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak, Wil-
helminastraat 28, Haarlem.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044. 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

, 2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4i
2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,

Achterweg 1.

(023)242212 Garage Flinterman, Zand-'
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1



deze week van 11 Vmïïnov. n pittig ver schil!
Koffie of Koffie, daar zit verschil in. En daar betaalt u dan bij
Prbbeer maar eer» dit ponds-pak ' DIRK VAN DEN BROEK maar 2.98
"KAHREL", van ouds een merk voor (is 1.49 per half pond Ml),
dat voor top-kwaliteit staat l ook een pittig verschil, vindt u niet?

KOFFIE-FILTER5
DRIE DUBBELPAK120 st

KOFFIE i KOFFIE MELK f 39
••Hl • mm | QOUDENKAN Vif|esloorjgr.jM__

59
ter kennis
making
van CAriNOIR

hétkoffiekoekjeGROOTPAK

400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGD!

WEG
VASTE
PRIJS!

mayonaise
normale]
prijs: J
KIJK-*

WEG
VASTE
PRÜS!

J Voorzo'n prijs geeft u ze hun hele naam! 25
• jawel, twee kwartjes per ons én lekkerl ÜOOS 2UU gram

1
keuze uit
5 smaken
perzakje
MAAR:

GARDENA, het merk dat in de smaak valtl

KERSENJAM HELE
1e soort vruchten

400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGD!

400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGD \

WEG DIE VASTE PRIJS! 3/4 IJterfleS
WAAROM
MÉÉR
BETALEN?

WEG DIE VASTE PRIJS!

3
GEZINS
flessen

(samen
3LITER),

tm
WEG DIE VASTE PRIJS!

pak 100 gram
400 ARTIKELEN INPRIJS VERLAAGD!

i flacon
i HELE

WEG
VASTE
PRUS!

tandpasta
GEZINSTUBE
norrnalejtto-
prijs' -f?
LET OP

FONDUE STEL
met regelbare brander

jor
095

\ FONDUEBORDEN f o
•. met vakverdeling d»

i FONDDEVORKEN 950
* in diverse kleuren C»

400ARTIKËLEN IN PRIJS VERLAAGD!

* uit de diepvries; gepaneerd, dus panklaar en zonder graat!

VISSTICKSpaklOstuks
In de konfektie-maten 36 t/m 42 JAt*f\

[MCE mini-panty V
„KRAFT" SAUSEN • . , ,
barbecue, chili \ Nu doen -voor de vorst mvalt!

shaslick, mosterd

vaste
prijs-. ANMRIES LITER

voor uw autol TldCOIl

hunt het beter mi

halen!AMSTERDAM:
Jan v. Galenstraat 79-85
Joh. Huizingalaan 180-188
Mercatorplein 49-53
2e Nassaustraat 28-30
Bilderdijkkade 41-53
Tussen Meer 1 (Osdorp)

MOBY DICK MULTIMARKT
. Graftermeerstr. 28 Hoofddorp

ZWANENBURG: lepenlaan 21 a
ZANDVOORT: Kerkstraat 19
HOOFDDORP: Kruisweg 640

fomende Ihédewwat!

VOOKZ!/ftt/OM3T?

Onderwerp:
WAT DUNKT U VAN
DE CHRISTUS?

Sprekers:
Evangelist: TH. DIKKERS, Leiden
Evangelist: K. VEEN, Amsterdam

Elke donderdagmiddag:
Gelegenheid tot vragenstellen

GEMEENSCHAPSHUIS
Louis Davidsstraat l, Zandvoort

Het Huis in de Duinen
Herm. Heijermansweg 1 Zandvoort a. Zee

tentoonstelling (verkoop)
van boetseerprodukten t/m vrijdag 12 november.
Openingstijden 10—12 u., 15—17 u en 19—21 u.

DAMES- EN HERENCOUPEUR - BONTWERKER

Chr. Iffleyer
Onze BONTHOEDEN. pet en baretmodellen, oog-
sten veel sukses. De prijs is er dan ook naar.

Nertz, Standaard, Pearl, Safier en Silverbleu
f 169.—

Biber, Bisam en Nertzstaarten ƒ79,—

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort - Tel. 3137

MODERNISEREN REPAREREN

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A. - ••

Begrafenis • Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61. Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVENSTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

UNIEKEK AANBIEDING: BÏJ' AANKÓ~OP VAN
100 GULDEN KRIJGT U EEN „GOUDEN VIJFJE

CADEAU!!! (Geldig t/m 4" december)
14 kar. gouden closed-for-ever armband met

massieve schakels (voor bedels en munten),
v.a. 54.50

Een zeer zware 14 kar. gouden closed-for-ever
24.5 gram 215.—

14 kar. gouden sterrenbeelden, mooie modellen
v.a. 16.50

Gouden naslag munten: gouden vijfje 14.50,
gouden tientje 28.50

14 kar. gouden randjes, voor ,vijfjesa v.a 7.50
voor tientjes v.a. ... 12.50

14 kar. gouden schakelarmband, zeer apart .
model, 12.2 gram 105.—

14 kar. gouden dameshorlogebandjes collectie
v.a. 97.50

Zeer mooie collectie 14 kar. gouden dames-
horloges met gouden band, 1 jaar garantie
op prima Zwitsers uurwerk, bij ons v.a 195,—

Zeer grote collectie gouden herenringen, mooie
modellen, o.a. gouden pinkring met saffier 63.50

Massief gouden herenring met doorzichtige
tourmalijn, zeer zwaar 152.50

Grote collectie 14 kar. gouden halscolliers, v.a. 125.—
Leuke zilveren dubbeltjesarmband van oude

dubbeltjes 37.50
Grote collectie zilveren speelgoedjes, ZEER

GOEDKOOP! Zware wagen 72.50
koets met 6 paarden 135.—
lantaarnopsteker 37.50
kruiwagen 35.—

BRILJANT: witgouden oorknoppen, rozetmodel,
met in elk 9 WITTE, grote briljanten, bijna
3 karaat! AANBIEDING 147.75

Witgouden rozetring met 7 briljanten, kan alleen
bij ons 395.—

INKOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper- en
zoutstrooiers, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.

Ook komplete inboedels en taxatie!!

Fa. Van Ravensteïn
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 • Haarlem •'- Tel. 023 • 320274
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Nu ook in Zandvoort een witte prijzen markt!

lASSAGE

MARKT
Bij het Dolfirama

Kijk en
Wasverzachter
literflacon

normaal 1.75

1 29
C & C prijs JLm

Dagmelk
van 74 voor 64

vitsaiiiB MV*UUU
f\n f nvan 92 voor 68

Suiker
van 1.2 5 voor 1.05
max. 3 kilo p. klant

Eierpannekoek
meel
dubbelpak
normaal 1.59

119
•
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20
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40

Speculaaspop met amandelen
verpakt in luxe doos
minimum prijs normaal 1.49
't is haast niet te geloven maar waar

C&C prijs ^f^f

Limonade gazeuse
div. smaken

normaal per fles 48

C & C prijs ^^fl
2 flessen voor ^ J *3

Spaghetti
in tomatensaus

normaal 95

«c,* 69

c

0

0

D
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27
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"26

Wilco
dubbele sperziebonen
literblik

normaal 98

7Q
C & C prijs JL Üf

SCHUURPOEDER
met bleek

normaal 58

C&C prijs \J\/
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Pinda's
reuzen baal

normaal 1.85

159
_ _ , ,. •

Topz
WATTENSTAAFJES
voor klein en groot

normaal 1.30
^
f\O

C o f^ * • ^^^^B ̂ ^^^^
& U prijs %J^J

Harde Hollandse

UIEN
2 kilo 7Qf- IvllU / 7

C&C prijs V V/
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redaktie en adm.: achterweg t
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgfro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799 '
nostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

marsmannen niet opgewassen JUBILEUM
EN AFSCHEID
BIJ PW

* * | f" É É Woensdagmiddag vond in het Gemeen-
f Af|H11 CfOI'M TIQt CtQI*C schapshuis een huldiging en een afscheid
lUUCII Olulft 11 Cl l dlQIO plaats van pw-funktlonarlssen. De heer G.

•* Keur wegens het feit dat hij een kwart
eeuw in dienst was bi] publieke werken en

In een mudvolle Pelllkaan Sporthal speelde ties. Coach Jan Boogaard wacht de niet de ne,er, J- Molenaar in verband met zijn
Mars E„era«e Stars zaterdagavond de me, QjjnQ- opD««jJ. spe.ers tot een sterkere ^^,^f^^.^=w

veel spanning tegemoet geziene wedstrijd Voor de procjuktie' zorgden zaterdagavond de dienst, toegesproken door de wethouder
tegen het sterke Fiat Stars. Ondanks de voor Fiat Stars Chesnut 10-22 en Bernard van_publieke werken, de heer B. Rudenko.

van der Molen 11-13. Roei Tuinstra (17-12) " 1~~* .-.----.-- L.-J.-J.

situatie lichamelijke opvoeding
bij voortgezet onderwijs
is zorgwekkend

kreten van aanmoediging van een enthou
slast thuisfront bleken de mannen van coach en Bobby Brissant (12-16) zorgde voor de

Jan Boogaard niet opgewassen tegen de offflTn de ere-divisie luidt na het afge
subliem spelende basketballploeg uit de ' '

Namens het gemeentebestuur overhandigde
hij de heer Keur het gebruikelijke geschenk
onder couvert'en de heer Molenaar ontving
bloemen. Na de wethouder voerden de di-
rekteur van pw de heer C. H. Vogt en de
heren J. G. Bisenberger (Abva), A. J. van

lopen weekend:
Levi's Flamingo's 13-24, Transol R/Z 14-24, . „ . . . , -.. - . r „
Fiat Stars 12-22. Mars Energie Stars 13-20, der Reijden (pers.ver.) en de heer G. van
Factbtum Punch 14-20, Racing Agon 12-10. Bakel (kollega's) het woord. Zij heten hun

13.10, Haarl. Cardinals 14-10 Bona van waardering getuigende toespraken ver-
' gaan van de aanbieding van atten-

hoofdstad.

De Amsterdammers namen van meet af de
leiding en stonden deze gedurende de ge- Stars 13-8. Landlust 13-4, Suvrikri 14-4 en -
hele wedstrijd met meer af, al wisten de Donar 13-2 t'es-
Marsmannen enkele malen op gelijke voet T I » * ' i • u ,
te komen o.a. bij 12-12 en 20-20. Tenslotte nog een paar opmerkingen. Het 7T?PQTRAAT
Geleidelijk aan drukten de Fiat Stars door ï?e.d vreemd aan e? f,er^e

t
 s.}or.end aanm°e' /.ÜÜMKAAl

en toen bovendien de zandvoortse spelers fc^V^ DOOR VERNIEUWING WEGDEK
zich gingen storen aan de zwak leidende ".°[ ", P yeraer moei nei ons van net nari
arbiters Van Willigen en Renout was het da* de hu.ld!gf akkommodatie van de sport- In verband met de herbestrating van het
hek van de dam. "a' voor . noyden van topwedstrijden on- wegdek zal met ingang van maandag 15
Mede doordat Fiat-Stars Amerikaan Ches- v°'doende is. Misschien kan hierin op korte november a.s. de Zeestraat voor het verkeer

» : : _ L-I-.:__ i i L* jn jjgjjjg rijrichtingen worden afgesloten.nut zijn landgenoot Childress geen schijn terrn'Jn verbetering worden gebracht.
van kans gaf en de nieuweling in de Mars-
ploeg Brissant nog niet was ingespeeld,
konden de bezoekers bij het ingaan van de
rust een komfortabele (40-51) voorsprong
nemen.
Na de rust gingen de Marsmannen goed in
het offensief en de beste zandvoortse speler
Roei Tuinstra zorgde voor de eerste punten.
Fiat Stars dat aan het eind van de eerste
en het begin van de tweede helft topspeler
Ton Boot aan de kant liet, bouwde met
fraaie kombinaties aan een grotere voor-
sprong. Vaak viel er te genieten van goed

Smgit^nttVanaderaSlen'aVia 68 69 ̂ 6992 De huldise minister van """«lande "ken nieuwe kommissaris van de Koningin moetamii en van oer wipien. via oa-oa en oa-a^ .... . .. . . _ . , , .„„r^on h**nr>mA ..,;i A* „,;„:-*„,. „„* -i-

kwaliteit burgemeesters
na zes jaar
opnieuw kritisch bekijken

bereikten de hoofdstedelingen door
Buuren de honderd punten (74-101).

Van wil meer aandacht besteden aan de beoor-
dellng van burgemeesters wanneer hun

Coach Jan Boogaard die nu de nederlaag ambtsperiode na zes jaren verlangd moet
als onvermijdelijk zag verving Childress en
Brissant en gaf enkele jongere spelers
(Gefken, Wouterse Visser en Boekestein)

worden. Naast een beoordeling van beleid
en optreden van een burgemeester in het

worden benoemd, wil de minister net als
bij, de benoeming van een nieuwe burge-
meester in een gemeente, het betrokken be-
stuurskollege horen. Provinciale Staten zul-
len dus worden gehoord, alvorens de
voordracht aan de Koningin wordt gedaan.

een kans. Hans Gefken (0-10) toonde door afgelopen tijdvak, acht de minister toetsing
zijn dribbels en schieten een goed speler te van de eisen, die in de komende periode
zijn. Jammer, dat hij het nodig vond te ge- missarissen der koningin noemde de minister
bare; dat d^ ^arbi^'beter ^eTop^t^ «" hem moeten worden geste.d van groot niet onbevredigen^ HetMs; zeker niet zo
hetgeen hem prompt een persoonlijke fout belang. De bewindsman stelt zich voor In daL°y_er?L dJLe'5?n, '°en 'ej< zijn. Het is_ prompt C6n pcrsoonlijkB fout **• — ...... ~•.-.* ....... . vw. ... . , , . , . -
opleverde. Kort na dit spelincident moesten het bijzonder ook aan dat laatste punt aan- Ttl^ltm^f zrttm tTSrl,,6"
Chesnut van Fiat Stars en Roei Tuinstra ----- • - - - - - n i - stilletJes zttte" te luisteren
van Mars het veld ruimen wegens persoon-
lijke fouten.
De thuisklup raakte geheel in de ban
van het gemak waarmee de amster-
dammers de bal manipuleerden en lieten
zich bovendien meeslepen door de afkeu-
rende reakties van het publiek op de nogal
merkwaardige beslissingen van de arbitra-
ge. Door al die emoties werd het schieten
en plaatsen van Mars er niet beter op en
de wedstrijd eindigde tenslotte in een 89-112
nederlaag.
Mars beschikt ongetwijfeld over uitstekend

dacht te schenken.
... ._ naar de

verlangens in gemeenteraad of Provinciale
Staten, om daarna toch de man te benoemen
die zij al lang in gedachten hadden. De
bewindsman beloofde- hiervoor binnenkort,

zwaar op individuele kwaliteiten en presta-

SINT VOLGENDE WEEK
ZATERDAG
IN ZANDVOORT

Omdat daarmee de kans bestaat — meer
dan tot nu toe — dat burgemeesters na
zes jaar worden ontslagen, zal hun rechts- aan de hand van voorbeelden, het bewijs te
positieregeling moeten worden aangepast. leveren.
Verder is de bewindsman van oordeel dat
een burgemeester niet te lang aan het hoofd
van dezelfde gemeente moet staan. Som-
mige burgemeesters blijven twintig en zelfs T?T\T TVTÜT K"HA"WTVPT ATJ17XT
dertig jaar in dezelfde gemeente zitten. Hoe *^ IViUUSJlAiNUULAKJlJN
goed zij het ook doen, het is ondenkbaar 'IN'
dat zij al die jaren de sprankeling kunnen

die de gemeente nodig heeft.
aan toe dat het b e-

VOOR EEN ZWEMBAD
. . . . . - - - - - - - - - - - - - - .--- -- De vorige week in ons blad reeds aange-
leidl dan ook op een grotere doorstroming kondigde aktie van de zandvoortse school-
m het burgemeesterskorps gericht dient te jeugd t.b.v. de bouw van een zwernbad

*

zijn. start morgen, zaterdag 13 november, met\ƒ t u r . . . o t o i i - u i w t y c u , A.CIICI u au i o iiuvcmuci , n ie
Kan een bepaalde burgemeester met naar een sn0epverbod t.e.m. donderdag 18 no-
™^L?^^Tl^^2*pl.a.at?* vember De snoepcentjes voor een week

vasten komen ten goede.aan de bouw van
het bad. Deze aktie, waar de onderwijzers

vanwege kwaliteiten of kapaciteiten en is
ook benoeming in een gelijkwaardige ge ,_ _. _ „ „„„, uc ü„ucl„1J„,a

Zaterdag over een week arriveert Sint Nico- mee,nte uitgesloten, dan zal men het moeten Van de zandvoortse scholen en de plaatse-
3 " * ' like ™da« 'laas vergezeld van zijn trouwe pietermannen

en ander bisschoppelijk personeel in de bad-
plaats.
Om drie uur vertrekt de goedheiligman vanaf meesTersamb?'Fs Hhét'
'Het huis in de duinen' naar het centrum meestersambt ls het

van de gemeente waar de officiële ontvangst
plaats vindt. De spaanse kindervriend wordt
op zijn tocht begeleid door een drumband
uit Haarlem en Zandvoort, de Zandvoortse
Reddingsbrigade, een ruitergroep en een
groot aantal praalwagens van in de gemeen

lijke tandartsen zich volledig achter hebben
. . . . gesteld, zal worden ondersteund door affi-

moeten zijn als er sprake is cnes. Deze werden ontworpen door scholie-
-- n het moeilijke burge- ren en de kunstenaars Nel Klaassen en

niet uitgesloten dat jaap Bouhuijs hebben de vijf beste er uit-
een burgemeester niet aan de gestelde ver- gezocht. Op de biljetten, die door de kin-
wachtingen voldoet. In dat geval zal hij, m deren kunnen worden gekleurd, wordt nog
het belang van de gemeente, een andere eens de aandacht op het snoepverbod ge
karnere moeten ~—''-- .. . _. . f .. K ».. . . , . . . . . , , vestigd. Binnenkort zullen de tekeningen in
Vandaar dat een bijzonder goede rechts- een winkelruimte worden geêksposeerd.
positie voor de burgemeester gewenst is. Niet alleen de jeugd ook de ouderen reagroot aaniai praalwagens van n ae gemeen- HO ho,„inrir-m,r, h„/.n» ri*-,* -.- u 'J °MCCM u«= jcuyu uurv uc uuueien iea-

te gevestigde bedrijven Sint Nicolaas zelf Be bewmds.man j100?1 dez.e aangelegenheid qeren spontaan op het verzoek van de
?e ge «.«ga» oeanjven, oim Nicoiaas zen bmnenkort m het georganiseerd overleg in- Stichting Zwembad Zandvoort mee te hel-

.^ " 7ake hurnpmpp.«!Tpr<ï7flUpn aan Ho nrrlo +o t i :_ -r , *. L- i- _is gezeten in een met vier
nen open calèche. Via
Haarlemmerstraat en Grote Krocht bereikt
de stoet het Raadhuisplein waar de kerkvorst
door het gemeentebestuur wordt begroet.
Na de ontvangst op het bordes van het TONGEREN
raadhuis maakt de Sint een rijtoer door het J

dorp waarvan de roete als volgt is vast- TUSSEN 20 EN 30 JAAR
gesteld: Kerkplein, Kerkstraat, Thorbecke- «TTT T T^TVT T>T/-inivT tr A - O T V T A T T AT
straat. Hogeweg, Oranjestraat, Haltestraat, WILLEN EIGEN KARNAVAL
Zeestraat, Burgemeester Engelbertsstraat,
Burg. Van Alphenstraat, Van Lennepweg,
Hofdijkstraat, A. J. van der Moolenstraat
met het Zandvoortmeeuwenterrein als eind-
punt. Na de ontbinding van de karavaan
zal Sint Nicolaas en enkele dienaren nog
diverse visites afleggen bij gehandicapte kin-
deren, chronisch zieken en bejaarden.

l i , ~ , - - - - - - & •_* M\J.| l II l l y £_VVCI I1UCIU ^Ol |l_l VUUI l l l ICC LG l ICI

Zandvoortselaan zfkif burgemeesterszaken aan de orde te pen een zwembad in Zandvoort te realise-
- - * stBiiGn. TGH

Wanneer in een bepaalde provincie een Zo 'hebben de melkleveranciers een aktie op
touw gezet om in ieder zandvoorts huisge-
zin een spaarvarken te plaatsen. Over drie
maanden wordt het geadopteerde en inmid-
dels vetgemeste spaarvarken weer opge-
haald. Op deze wijze hoopt men een flink
bedrag voor de aanleg van het zwembad in
te zamelen. Dat het bestuur van de stich-
ting dit initiatief van de plaatselijke melk-
handelaren zeer op prijs stelt spreekt van-
zelf. >

Op initiatief van enkele jeugdige aanban-

bengels', voor jongeren tussen de 20 en 30
jaar, opgericht. Morgen, zaterdag 13 no-
vember, presenteert de gloednieuwe vereni-
ging zich voor het eerst in het openbaar
wanneer in de Eierwinckel aan het Raad-

11.11

In 1969 werd door het Hoofdbestuur van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging van
Leraren en Onderwijzers In de Lichamelijke
Opvoeding een onderzoek ingesteld naar de
omvang van 't aantal niet gegeven lessen
in da lichamelijke oefening bij het basis-
onderwijs. Bij dit onderzoek bleek dat ruim
400.000 leerlingen van het basisonderwijs In
het jaar 1968-1069 geen les In de lichame-
lijke oefening in een gymnastieklokaal heb-
ben ontvangen.
Ruim 3300 scholen voor basisonderwijs kón-
den niet over een gymnastieklokaal be-
schikken.

In het voorjaar van 1971 zette het Hoofd-
bestuur van de Koninklijk Nederlandse Ver-
enlging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke Opvoeding, zijn onderzoek met
betrekking tot de stand van zaken bij het
onderwijs in de lichamelijk oefening in Ne-
derland voort. Thans voor wat betreft het
voortgezet onderwijs. Daartoe werden en-
quête-formulieren verzonden naar de 3329
in Nederland bestaande scholen voor voort-
gezet onderwijs.
Van 2377 scholen, dat is 71,4% van het
totaal aantal, werden volledig ingevulde
formulieren terug ontvangen. Het Hoofdbe-
stuur meent dat dit aantal ruimschoots re-
presentatief is om uit de verkregen gege-
vens kpnklusies te mogen trekken.
Het blijkt dat volgens de gegevens van de
scholen die aan de enquête deelnamen,
58601 lessen of wel 62,6°/o, in een akkom-
modatie werden gegeven die aan redelijk tot
goed eisen voldeed.
Onder omstandigheden die de toets der kri-
tiek niet konden doorstaan werden 24938
lessen gegeven aan de scholen die deelna-
mer aan de enquête. Dat wij zeggen, dat
26,(>% van het totaal aantal^te geven les-
sen, werd gegeven resp. in een gymnastiek-
lokaal dat 500 meter of verder van de school
gelegen was; in een gymnastieklokaal dat
kleiner was dan 12 bij 21 meter; in een
aula1? in een andere niet specifiek voor het
onderwijs in de lichamelijke oefening ge-
bouwde en ingerichte oefengelegenheid; uit-
sluitend op e>jn veld; in een sporthal. Uit-
gaande van het standpunt dat, mede ten
behoeve van de buurtrekreatie in de na-
schoolse uren, iedere school over een eigen
en tot de school behorend gymnastieklokaal
moet kunnen beschikken, werd ook de sport-
hal als een niet voor de school geëigende
oefengelegenheid gekwalificeerd.
Gedurende de kursus 1970-1971 werden
10149 lessen in de lichamelijke oefening in
het geheel niet gegeven. Dat is 10,8% van
het aantal lessen dat gegeven zou moeten
worden op de scholen die aan de enquête
deelnamen. Op grond van de minimum les-
sentabel dienen de leerlingen van de lagere
klassen van het voortgezet onderwijs ten-
minste drie lessen lichamelijke oefening per
week te ontvangen. De leerlingen van de
hogere klassen dienen, eveneens overeen-
komstig de minimum tabel, tenminste twee
lessen lichamelijk oefening per week te krij-
gen. Wanneer men er van uitgaat dat alle
leerlingen van het voortgezet onderwijs ge-
middeld 2'A les lichamelijke oefening per
week ontvangen dan betekent dit dat 10149
lessen die in het geheel niet zijn gegeven
4510 klassen omvatten.
De gemiddelde klassegrootte bij een les li-
chamelijke oefening kan op 25 leerlingen
worden gesteld, hoewel zeer vele lessen li-
chamelijk oefening aan klassen worden ge-
geven van 30-35 leerlingen. Uit bovenstaan-
de cijfers moet worden gekonkludeerd dat
in 't totaal 112750 leerlingen van 't aantal
scholen dat aan de enquête heeft deelge-
nomen op geen enkele wijze onderwijs in
lichamelijke oefening hebben ontvangen.
Ervan uitgaande dat er, gerekend over een
5-daagse werkweek, 40 lessen in de licha-
melijke oefening per gymnastieklokaal kan
worden gegeven, betekent dit dus dat er
bij de 71,4% van het aantal scholen dat
aan de enquête deelnam een tekort van 250
gymnastieklokalen bestond. Het aantal ak-
kommodaties dat niet voldeed aan door het

^^l^^% ̂ W*^ ?'&«d 'van elf 'plaatS^dieJop
zijn beurt de eerste zandvoortse prins k ar-
naval jr. zal kiezen.
De in Zandvoort woonachtige tekstschrijver-

Sint Nicolaas in Zandvoort enkele malen
'benut' door pressiegroepen om hun pier- of
circultbelangen te behartigen. Over de hoof-
den van de kinderen heen bereden volwas-
senen zonder blikken of bloze hun stok-
paardjes of beter gezegd lieten hun wild
geraas horen. De organisatoren van de
Nicolaas-optocht, het initiatiefkomité 'Zand-
voort', verzekeren dat de intocht '71 in
hoofdzaak in het teken van het kind zal
moeten staan. Een uitstekende inval. Niet
alleen voor '71 maar ook voor de komende
jaren.

voor
FIETSEN

en
, BROMMERS

VERSTEEGE
HflLTESTR. (8 • TEL.- 449B • ZflHDVOORT

van het nieuwe onderkomen van de brand-
weer aan de Duinweg werd de staf door de
zandvoortse vuurbestrijders gekaapt en op-
geborgen in de garageruimte. Begin deze
week werd de staf door de Bloemendaalse
brandweer ontdekt en meegenomen. Later
werd hij tijdens een speciale bijeenkomst
in de burgerzaal van het gemeentehuis van
Bloemendaal getoond aan burgemeester
Peereboom Voller.

gelegenheid een karnavalsschlager gekom
poneerd, welke bij de installatie van de
raad Van elf en het kiezen van de prins
ten doop zal worden gehouden. Deze cere-
monie wordt muzikaal begeleid door het
Bierbengel-huisorkest 'Me and my friends'
o.l.v. Wiebe Hartog.
'De Bierbengels' maken er een heel karna-
valsweekeind van, want zondagmorgen
staat een voetbalwedstrijd op het program-
ma tussen de raad van elf van de 'De Bier-
bengels' en die van de hogere hotelschool . _
uit Maastricht, ter gelegenheid van de WATERSTANDEN
oprichting de gast van de junior karnavals-
vereniging.
Voor 'De Bierbengels' blijft sociëteit Duys-
terghast de representant van het zandvoort-
se karnaval, maar de initiatiefnemers me-
nen 'dat er behoefte is aan een eigen kar-
naval voor de groep van 20 tot 30 jaar'.
Ook in de wereld van het karnaval bespeurt
men een generatieverschil.

12nov.
13nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.
18 nov.

H .W.
11.34
00.08
01.04
01.44
02.18
02.49
03.14

L.W.
07.01
08.11
09.06
09.46
10.08
10.38
11.04

H.W.

13.24
14.01
14.30
15.00
15.33

onderwijs in de lichamelijke oefening te stel-
len redelijke eisen bedroeg 620.
Het hoofdbestuur meent uit bovenstaande
de kpnklusie te moeten trekken dat, hoewel
in mindere mate dan bij het basisonderwijs
het geval is, de stand van zaken met be-
trekking tot het onderwijs in de lichamelijke
oefening bij het voortgezet onderwijs als
zeer zorgwekkend dient te worden aange-
merkt. Zulks mede bezien tegen de achter-
grond van het onderwijs in de lichamelijke
oefening als voorbereiding voor een zinvolle
vrije-tijdsbesteding. Het Hoofdbestuur dringt
er in een schrijven aan de minister van
onderwijs dan ook op aan dat maatregelen
genomen zullen worden die het onderwijs in
de lichamelijke oefening bij het voortgezet
onderwijs tot volle ontplooiing zullen bren-
gen.

ANS WORTEL
EN NIC. JONK
IN EIJLDERS
Vanaf morgen t.e.m. 5 december ekspose-
ren de schilderes Ans Wortel en de beeld-
houwer Nic. Jonk in galerie Eijlders aan
de Verlengde Haltestraat.
De in Bergen (n.h.) woonachtige Ans Wor-
tel behoort op dit ogenblik tot een van de
meest bekende kunstenaressen van ons
land. Eerder eksposeerde zij in Amsterdam,
Rotterdam, Groningen en Den Haag.
De beeldhouwer Nic. Jonk uit Groot-Scher-
mer geniet bekendheid door zijn monumen-
tale scheppingen voor het KLM-gebouw te
Amstelveen, de Berlagebrug en de AMRO-
bank te Amsterdam. Hij is leraar aan de
Kon. Akademie voor kunst en vormgeving
in Den Bosch en de akademie '63 te Haar-
lem.
De tentoonstelling in Eijlders wordt zater-
dagmiddag ingeleid door de kunstkritikus
Hans Redeker.

PERSONEEL
FOTOLITHO DROMMEL
EKSPOSEERT FOTO'S
Vanavond en morgen eksposeren medewer-
kers van de in Zandvoort gevestigde n.v.
Fotolitho Drommel foto's in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat. De
tentoonstelling is vanavond van 8—10 uur
en morgen van 11—17 uur voor het publiek
toegankelijk. De prijsuitreiking vindt heden-
avond plaats.

VEEL BELANGSTELLING
BIJ SPORTING-LUSTRUM
Onder grote belangstelling heeft de Spor-
ting Club Zandvoort j.l. zaterdag het 5-jarig
bestaan herdacht.
Bijna 300 leden, genodigden en vertegen-
woordigers van zusterverenigingen waren
naar hotel Keur gekomen om dit eerste lus-
uurn feestelijk mee te vieren.
Naast de vele woorden van felicitatie voor
datgene, wat in de afgelopen vijf jaar tot
stand is gekomen, waren er veel bloemen
en kado's. De leden boden o.a. een klup-
vlag aan en sociëteit Duysterghast een
wandmozaiek voor het sporthal-restaurant.
In een bijzonder geanimeerde stemming
bleef men tot ver na middernacht bijeen.

OTERLEEKSE
BRANDWEERSTAF
IN ANDERE HANDEN
De brandweer van Zandvoort is de befaam-
de en regelmatig in andere brandweerhan-
den overgaande Oterleekse brandweerstaf al

komponist Lennaert Nijgh heeft voor deze weer kwijt. Ter gelegenheid van de opening

L.W.
19.20
20.22
21.11
21.56
22.11
22.56
23.24

MEDEDELBNG
M.i.v. 1 december 1971 zullen alle onderstaande Garage-Quickservice-
bedrijven overgaan op:

Kontante betaling

ARAL
DAVIDS
DUWEL
R. JANSEN

KOOYMAN
MOBILE
RAAYEN
RINKO

STRIJDER
SHELL Duinzicht
VERSTEEGE
ZANDVOORT. AUTOM.BEDR.

REIKT ONS DE HAND, BETAAL KONTANT



Na een langdurig maar geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan,
mijn dierbare man, onze lieve, zorgzame vader, grootvader, zoon, broer,
zwager en oom

JACOB HARTEVELD
echtgenoot van P. Terol '

m de leeftijd van 64 jaar. '

Zandvoort: P. HARTEVELD-TEROL
G. HARTEVELD
E. L. HARTEVELD-VAN MALSEN
J. HARTEVELD
C. HARTEVELD-PAAP
en kleinkinderen

, Familie Harteveld
''*•' Familie Terol

Zandvoort, 10 november 1971
Vondellaan 47 zw. '

De teraardebestelling zal plaats vinden op maandag 15 november a.s.
's middags om 2.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf Vondellaan 47 zw. om 1.45 uur.

gewicht van afvalblikjes
thans evenveel ;

o '• J l

als autowrakken

Heden is van ons heengegaan onze lieve en zorgzame oom

-JACOB HARTEVELD
op de leeftijd van 64 jaar.

THEA en WIM

Na een langdurig lijden is van ons heengegaan onze onvergetelijke vriend

JACOB HARTEVELD
V .,, FAM. STEEGMAN

Tot onze diepe droefheid is geheel
onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, be-
huwd-, groot- en overgrootvader

KRIJN KERKMAN
eerder weduwnaar van

Elisabeth Molenaar

op de leeftijd van 72 jaar.

J. H. Kerkman-van der Velde
E. M. Slagveld-Kerkman
H. Slagveld
A. C. Kerkman
A. H. C. Kerkman-Dekkers
J. H. Troupeé-van Bemmel
P. E. Draijer-Schouten
D. Draijer
klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 9 november 1971
Tollensstraat 41

De teraardebestelling heeft heden
plaatsgevonden. •«*i**'.

Op 28 oktober 1971 is in het huwelijksgoe-
derenregister ter Griffie van de arrondisse-
ments-rechtbank te Haarlem ingeschreven
het woordelijk gelijkluidend uittreksel van
de akte op 19 oktober 1971 voor notaris
Mr. R. J. Stuart, te Haarlem, verleden,
waarbij de Heer Willem van der Kuijl en
Mevrouw Maria Theodora Hoogstraten, ech-
telieden, beiden wonende te Zandvoort, Lo-
rentzstraat 226, wijziging hebben gebracht
in het tussen hen bestaande huwelijks-
regime, in dier voege, dat tussen hen geen
enkele vermogensrechteijke gemeenschap
bestaat.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Tt

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

Jaarvent- en standplaatsvergunningen
verkoop viswaren.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
roepen voor het jaar 1972 gegadigden —
uitsluitend inwoners der gemeente Zand-
voort — op voor:
1. een vergunning voor het venten met vis-

waren:
a. op het strand;
b. in het dorp.

2. een vergunning voor het innenrrett van
standplaatsen voor de verkoop van vis-
waren.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
1 december a.s. ten raadhuize te hebben
ingediend. Aanvraagformulieren zijn aldaar
op de afdeling algemene zaken verkrijgbaar.
Aanvragen, welke na bovenvermelde datum
binnenkomen of niet pp de daarvoor be-
stemde formulieren zijn gesteld, worden
met in behandeling genomen.
Nadere inlichtingen kunnen ter sekretarie,
afd. algemene zaken (raadhuis, kamer 4)
worden verkregen.

Zandvoort, 11 november 1971

Burgemeester en
Wethouders voornoemd,
De burgemeester,
(get.) A. Nawijn
De sekretaris,
(get.) J. Hoogendoorn.

Voor eensluidend afschrift
de sekretaris van Zandvoort,
J. Hoogendoorn.

: Voör>shÓwroontè' wink«l~bf.~ kantoor,:

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men 'uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel' (023)
31 3233.

WIJXZUSTER:
Zaterdag 13 en zondag 14 november:

Zr. E. Reitsma, v. Lennepweg 42, telef.
2382.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 14 november:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: ds. P. van der Vloed.
Jeugdkapel:

10.30 uur: de heer N. Pasch.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: ds. C. Mataheru.

GEREFORMEERDE KERK. Julianaweg
Zondag 14 november:

10 uur: ds. J. de Waard (Dankdag voor
Gewas en Arbeid).
19 uur: ds. J. de Waard.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 13 november:

19.30 uur: misviering.

Zondag 14 november:
9.30 uur: eucharistie met samenzang en
kantor-organist.
11.30 uur: eucharistie met samenzang en
dames- en herenkoor. "

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK
Zondag 14 november:

8.30 uur en 11 uur: H. misvieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

Beperking van de hoeveelheid afvalstoffen
door het gebruik en opnieuw in circulatie
brengen beschouwt Ir. T. Teeuwen, directeur
van de Stichting Verwijdering Afvalstoffen
(adviesorgaan van de overheden), als mo-
gelijkheden ter bescherming van het leef-
milieu. In principe is regeneratie van alle
produkten mogelijk, maar voor het zover is
zal nog veel studie en onderzoek moeten
worden verricht.
Ir Teeuwen, zei dit onlangs In Utrecht ge-
houden voordracht ter gelegenheid van de
vakbeurzen Machevo en Milieu.

j
Dat aan-de afvalverwijdering en -beperking
de hoogste prioriteit moet worden gegeven,
illustreerde ir. Teeuwen met enkele voor-
beelden. In het jaar 2000 zal in ons land
vier miljoen ton bouw- en sloopafval worden
geproduceerd, evenveel als de totale pro-
duktie huisvuil thans.

Per jaar produceren de nederlandse huis-
houdens thans in gewicht evenveel konser-
venblikjes al autowrakken. Om een verdere
toeneming van de hoeveelheid afval te be-
perken, moet het gebruik worden overwogen.
Scheidingsprocessen op plaatsen waar het
afval wordt vergaard, acht. ir. Teeuwen
moeilijk en erg kostbaar.

Door een beperking van de hoeveeheid af-
valstoffen, is het tevens mogelijk de geringe
grondruimte voor het inrichten van stort-
plaatsen te sparen. Door komposteren en
verbranden kan de niet te gebruiken rest
aanzielijk in omvang worden beperkt.

Regionale samenwerking bij de afvoer en
verwerking van afvalstoffen acht ir. Teeuwen
noodzakelijk. Kleinere regio's kunnen nog
een eigen stortplaats overwegen, de grotere
zullen verplicht zijn tot verbranding. De
grens ligt bij 150.000 a 200.000 inwoners.
Voorwaarde zal moeten zijn dat het ver-
werken,van afval meer gekontroleerd ge-
beurt. Van het stedelijke afval verdwijnt
thans 60 a 70 percent ongekrontroleerd,
hetgeen verwerpelijk is uit milieuhygiënisch
oogpunt.

Over de verwerking van radio-aktieve stof-
fen, zei dr. l. H. Anthonissen, hoofdschei-
kundige bij de SVA, dat deponering alleen
in het uiterste geval gehanteerd moet wor-
den. Bij deponering van chemisch afval op

het land of op de oceaanbodem zou dit af-
val alleen verpakt mogen worden in beton.

Deponeren op de oceaanbodem zou dan uit-
sluitend, in diepe gedeelten rnogen plaats-

''Vinden,'de ̂ verpakking mag niet barsten en
het geheel mag niet gaan zweven. Ir. An-
thonissen beseft, dat beton geen eeuwig
leven heeft en dat kontrole van de 'béton-
pakken' gif op de oceaanbodem niet meer
mogelijk is. Maar het is altijd beter dan
bewaren op het land met het gevaar van
eksplosies. 'Want dan zijn we,veel verder
van huis', aldus ir. Anthonissen, Hij meende
— met verwijzing naar het Amerikaanse
initiatief gifgassen naar de oceaanbodem te
laten verhuizen — dat van alle slechte op-
lossingen in deze gevallen steeds de minst
slechte moet worden gekozen.

BURGERLIJKE • STAND
5—11 november 1971

Geboren: Tom. z.v. C. Paap en H. Zoon;
Alex Leonard, z.v. P. L. Verhoeven en J,
Schuiten.
Overleden: Klaas Langereis., oud 83 jaar,
gehuwd geweest met C. H. Zeeman; Krijn
Kerkman, oud 72 jaar, gehuwd met J. H.
van der Velde.
Ondertrouwd: Jacobus Petrus Wilhelmus
Meijering en Veronfca Martina'1' van der
Storm. ,
Geboren buiten de gemeente: Liane, d.v. E.
C. Strijder en A. M. Brands; Vanessa Ag-
nes Stephanie, d.v. B. N. W. Raspoort en
A. Cirkel. "
Overleden buiten de gemeente: Petrus Wil-
heimus Wille, oud 59 jaar; Anna Maria
Trapp, oud'85 jaar, gehuwd geweest met
O. K. Preuss; Hendrika Juliana Maria Tros-
sel, oud 78 jaar, gehuwd geweest met G.
Pastor.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF
- • «Ui

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelie reparatie — 'Vjarzekeririgen

^ 'Garage Shell Station Tel. 4680
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

i t '

helft van nederlanders
rekent op ekonomische krisis

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
Hef afbuigende verkeer mag heh rechh. j
doorgaande verkeer op dezelfde weg *
nier hinderen. Ook de vogtoargerrifef-!,

voetganger
gaaTvoop

Hij gaal" op de-

«.asrram vomv
een uil-zondering.' fiij gaahdls af»
buigend verkeerjrtortierr '"
gaande verkeer
op dezelfde weg.

De nederlandse bevolking vindt dat er In
de komende tien jaar een 50/50 kans Is
op een grote ekonomische crisis. Daaren-
tegen menen de Nederlanders dat de kans
op een grote wereldoorlog binnen tien jaar
20 procent is.

Dit zijn de belangrijkste uitslagen van een
enquête die de Nederlandse Stichting voor
Statistiek in de afgelopen zomer heeft ge-
houden in opdracht van de Europese Com-
missie, die soortgelijke enquêtes in de an-
dere EEG-landen heeft laten houden.
Andere resultaten: een duidelijke meerder-
heid van de nederlandse bevolking (63 pro-
cent) meent dat de toetreding van Enge-
land, Ierland, Denemarken en Noorwegen
tot de EEG een gunstig gevolg zal hebben
voor de Industrie. Bijna de helft (48 pro-
cent) vindt dat deze uitbreiding gunstig is
voor de landbouw.
Twee van de drie Nederlanders hebben wel
eens van het plan-Mansholt (het landbouw-
plan van de EEG) gehoord. Van de men-
sen, die er wel van hebben gehoord, ver-
klaarde bijna 40 procent zich er een voor-
stander van. Van de nederlandse boeren
verklaarde daarentegen maar éénderde zich
voor het plan, ruim de helft was er tegen.
Twee van de drie Nederlanders vinden ove-
rigens dat de landbouwers in Nederland
het moeilijker hebben dan de mensen in
andere bedrijfstakken.
Slechts een kleine minderheid van de be-
volking oordeelt niet gunstig over de EEG.
Twee van de drie Nederlanders (67 pro-
cent) zijn voorstanders van een politieke
eenwording van Europa. Maar een groot
deel van het publiek is van oordeel dat een
soort 'Verenigde Staten van Europa' nog
lang niet te verwachten is: 63 procent
meent dat dit nog minstens een jaar of
twintig zal duren.

Tweederde van de nederlandse bevolking
zou niet bereid zijn in een ander Europees
land te gaan wonen, ook niet als men er
zeker van zou zijn daar betere levensom-
standigheden te vinden. Ruim de helft (53
procent) van de ondervraagden zei wel ge-
neigd te zijn in een andere nederlandse pro-
vincie te gaan wonen, als de levensom-
standigheden daar beter zouden zijn. Toch
zou nog 44 procent liever in de eigen pro-
vincie blijven wonen.

Drukkerij Oudt
«/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN .

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Voor uw gezellige borreluur

„Ook gelegenheid tot doorzakken"

BAR

The
DISKOTHEEK

Bang

l Stationsstraat 17 • Zandvoort

Tel. 02507-5340

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning. Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach.
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman. Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-

> , service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko'. Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden," gasforn., wasautomaten

C769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoor-tse Courant, Achterweg', 1

Renault 4 L 5720.-
Renault 4 Export 6090,-

Renault12L8320,-
Renault12TL8730,-

Renault16L10025,-
Super Automatic 15895,-

Zodra een Renault is verkocht begint onze
service. Want ook een ruime Renault met voor-
wielaandrijving heeft af en toe een servicebeurt
nodig. Door geschoolde Renaultmonteurs en met
moderne apparatuur. We werken met vaste repa-
ratietijden. Een extra zekerheid voor u. Welkom
Renaultrijders en...: toekomstige? Renaultrijders.

Elke Renault^ar 'w ~w ' . 'W^ "W' ';!W . , <^aBBapa
voor service: goed onder dak bij rinko
(Prijswijzigingen voorbehouden-Inclusief BTW af Importeur). "̂̂  ' ._ m ^^

Oranjestraat 2-12, Zandvoort. Tel. 2424-2323, b.g.g. 3360



Vanaf morgen aanvang 9 uur en slechts enkele dagen
Mevrouw J. Collewijn

Introduceert een

die net niet
door ónze
controle
kwamen,

collectie prachtige M fl III l» M III Fl 11 l !• b U (2e keus)
Mantels in een prijsklasse van ƒ 149,— tot ƒ289,— in de maten 34 t/m 50'en zowel
met als zonder edelbont.

DE MANTELS VAN ƒ 149.—
daarvoor betaalt U nu slechts

DAMESMANTELS
f 149,-

59 VOOR DE MANTELS VAN / 289,-
betaalt U nu slechts 95-

WELKE PRACHT-MANTEL U OOK KIEST U GENIET ONGEKEND VOORDEEL!!

Mevr. J. COLLEWIJN
m a n n e q u i n
Kleine Houtstraat 24 Haarlem

Mevrouw J. COLLEWIJN presenteert bovendien:

Broekpakken
Acryl, ook in andere kwaliteiten,
gewone prijs ƒ89,00—ƒ119,00

NU VOOR

Zuiver scheerwol (spencer),
gewone prijs ƒ 129,00

NU VOOR

(1ste keus)

59-
89-

De fijnste, de beste, de mooiste

Bontmantels
10% - 20% - 30% - 40% K O R T I N G

Enige voorbeelden uit de collectie:

LANGE B1SAM PUMPFMANTEL 690.-

ORIG. MOUTONMANTEL . . . . 390.-

LANGE NERTSKOPMANTEL . . 990.-

ÏEPI

II ••
RADIO PEETERS GAAT WEG ! l !

van de Passage en wel begin volgend-^'
jaar, januari of februari ongeveer.
We gaan met z'n allen naar de Haltestraat
waar de firma Ten Broeke al druk aan
het verbouwen is. We krijgen daar zo'n
30 m diepe en 5 m brede winkel. Het
zal er in ieder geval gezelliger worden
dan op de winderige en koude Passage.
Het assortiment zal ook sterk worden
uitgebreid. Veel meer tv's en ktv's,
veel meer elektrische huishoudelijke
apparaten, veel meer Hifi apparatuur
en veel meer enz. Ook krijgen we een
groot magazijn, dus bijna alles uit
voorraad leverbaar. Maar het fijnste,
is wel, we krijgen een goede technische
dienst. En wat wil een mens nog meer.
Misschen weet u wel iemand, die de
winkel op de Passage van ons wil over-
nemen of voor een zacht prijsje de huur
tot volgend jaar juni.
Dus vergeet het niet, we zijn nog op de
Passage tot januari of februari, daarna
in de Haltestraat en daar hebben wij een
20-jarig contract, dus zoals u ziet
zijn wij hier nog wel even.

Met de vriendelijke groeten,
Wim Peeters

Een greep uit ons-^ ̂  ^^ • ^1 ^ _-, ••' t- •*•~..

Salarisrekening \
Sparen \
Persoonlijke lening
Vreemd geld /
Reischeques
Effecten -=.:
Aandelen-Zekerheids-Plan
Verzekeringen 4 ~

. . . '^i~ - » *^ " i
U bent welkom bij de -'' ~ ._

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORT, GROTE KROCHT 12, TEL. (02507) 5341

'•' , ff* "• ' '» - '3

S°,hiiders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

familredrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gértenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.Q.g. 3360).

J

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up - Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Schildersbedrijf

C. J. PfcfiP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling'
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite*
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 26%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

Het
Carnavalt
ZATERDAG 13 november a.s. aanvang 21.00 u.

Groot
Carnavalsfeest

van de Carnavalsvereniging „de Bierbengels"

Bekendmaking raad van elf
en om elf over elf

De Prins . .
Premiere Carnavalschlager: van Lennaert Nijgh
Muzikale medewerking: Me and my Friends
o.l.v. Wiebe Hartog

VRIJ ENTREE

Rinkel Restaurants-Café
Bar „de BIERWINCKEL"

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvooit - Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4073

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U hot In de Stationsstraat 16 kunt kopen

Uw auto roesfvrij ____
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF

REPARATIE; VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN"
Wij vragen voor de maand december 1 of 2

huishoudelijke hulpen
voor hele of halve dagen.

Hoge vergoeding. — Werkuren in overleg.
Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan de direkteur.
Dr. Smitstraat 7, tel. 02507 • 2697. •

KINDERBOETIEK

geeft woensdag 17 nov. tussen 14 en 16 uur haar

SHOW
in de VIJVERHUT. Kaarten zijn nog af te
halen in de Boetiek op het Gasthuisplein 12.
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Gevuld
Speculaas

klasse A „extra"
gewichtsklasse 4

ook 20ct voordeel op de overige gewichtsklassen

Milky Way
pak 10 stuks

SPECIAAL BUALBERTHEIJN

VanNelleSupra
gemalen koffie

snelfilter of standaard

vacuumpak
250 gram

ChWasverzachter
fles 1 liter L25

IUIT DE DIEPVRIES]

ChSpinazie
ak

750 gram

Geldig t/m zaterdag

Haas/Ribkarbonade
500 gram

Schouderfiletrollade
500 gram

1 speciale aanbieding [-

Hele Augurken
JONKER FRIS
zoetzuur, 3/4 pot

CflMacedonische
Halve Perziken Zaanse Koeken

huishoud l
pot 450 gram

ChDroogkokende

Hapklare Brokjes
CATTY

blik 420 gram JrKT 89
zonder huid en graat _^.

blik 125 gram 7259
Réserve du Palais
roodof wit

een oprechte
Bordeauxwijn 925

| speciale aanbieding \

Ananas stukjes
DOLE

blik 836 gram

Frankfurter Enakworst
vacuüm verpakt

6 stuks
200 gram,

Palingworst
vacuüm verpakt

100 gramJTO

uit orizë afdeling delicatessen'

Landrauehschinken
ARTLAND
gekookte achterham

100 gram

:;^f;
* *
ï'V" * ;

AMONTILLADO

uit onze afdeling gebak t/m zaterdag |—

Moorkoppen
3 stuks NU

SPAANSE
CrlClementines
Nieuwe oogst van deze populaire zoete citrusvrucht.
Weinig pit, veel sap en dunne schil.

kwaliteitsklasse I kilo
•ĵ f̂ tétdas]. Pen ideale combinatie'

rde Spruitjes
kwaliteitsklasse I

Kastanjes
kwaliteitsklasse I netje 500 gram

Rode Kool
gekookt en heerlijk gekruid pakje 500 gram 49

'

^^^iBi VB BI BI^M^BVIBIn.'

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in Ben dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere •
AH-winke! kunt overtuigen.
•f

Prijzen gelden van donderdag 11 t/m woensdag 17 november,

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 58 45*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

BEGRAFENISSEN
CREMATIES - TRANSPORTEN

Begrafenisonderneming

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Tel. 023 - 26 05 33
Voor Zandvoort tel. 2872
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volgend jaar weer trips
naar land van de nijl
Toen in 1967 da egyptlsche president Nas-
ser zijn troepen de Sinai-woestijn instuurde
en de Israëlische legers genadeloos terug-
sloegen, werd een periode in de nederland-
se reiswereld afgesloten. Gedurende de
jaren die aan de zesdaagse oorlog vooraf
gingen had de elndhovense toeroperator Van
Gennip duizenden en nog eens duizenden
Nederlanders in de gelegenheid gesteld om
voor een schappelijke prijs kennis te ma-
ken met de kuituur, die de egyptische
farao's de wereld hebben geschonken.

De gespannen situatie in het Midden-Dos-
ten maakte de Egypte-reizen onmogelijk. Nu,
vijf jaar later durft Van Gennip het weer
aan. In 1972 wordt een oude traditie in ere
hersteld: Van Gennips reisbureau FIT gaat
opnieuw (en weer betaalbare) reizen
organiseren naar het mysterienze land aan
de Nijl.
In '72 dus weer naar Egypte. Een vijfdaag-
se reis voor / 650,—, standplaats Cairo. Je
kunt er alle kanten op. Cairo is een van de
belangrijkste steden van de Islam en ver-
enigt de moderne twintigste eeuw met de
oudheid. Het is een intrigerende stad, zowel
voor de toerist die geen andere behoefte
heeft dan zich eens onder te dompelen in
een totaal andere wereld als voor degene

'die geïnteresseerd is in de kunstgeschiede-
nis. Hier, aan de boorden van de Nijl liggen
de bronnen van onze beschaving. Dertig
eeuwen voordat deze jaartelling begon
bouwden de farao's er hun indrukwekkende
kuituur, waarvan de tastbare bewijzen in
grote verscheidenheid voorhanden zijn.
Luttele kilometers van de moderne flats in
Cairo staan sinds eeuwen de pyramiden van
Gizeh, als het ware bewaakt door die mys-
terieuze sfynx. En dat is dan nog maar een
klein stukje van het oude Egypte. In Sak-
kara een van de oudste koningssteden van
het egyptische rijk staat de beroemde tem-
pel van rechter Tie ter bezichtiging open,
waar op de muren het leven van eeuwen
geleden zich aan de ogen van de toeschou-
wer ontrolt.
Een hoogtepunt zal iedere Egyptereiziger

. vinden in het prachtige museum, waar de
schoonheid van de schatten van Toetancha-

. mon.vele zalen, in beslag nemen en waar de
mummies in keurige rijen staan opgesteld.
Het oude Egypte en het nieuwe. Maar daar
tussenin ligt een hele wereld. Een fantas-
tische wereld, die zich openbaart in de do-
densteden van de Mammelukken — in de
graftomben wonen de mensen van nu — in
de koptische kerken en de oude synagogen
— in een ervan kan men de spelonk zien,
waar de heilige familie woonde tijdens de
reis naar Egypte — en in de paleizen van

De tempels van Karnak

de jaren toen Faroek aan het bewind was.
Alle perioden van de geschiedenis zijn te
vinden in het Egypte van nu. En ze leven
nog, met name in de arabische wijken,
waar de geweldige moskeeën te vinden zijn
en waar de handel bedreven wordt in aller-
lei piepkleine winkeltjes, waar letterlijk van
alles te koop is. Want Cairo is de meest

arabische stad ter wereld, met zijn drukke
moderne verkeer, dat in de smalle straatjes
wordt opgehouden door de kudden schapen
en op de buitenwegen door de paard-en-
wagens en de kamelen, waarmee hele fa-
milies en boeren naar de markt trekken.
Egypte is schilderachtig en romantisch te-
gelijk.
FIT heeft een ekskursieprogramma opge-
steld, waarop men voor vijftig gulden kan
intekenen. Vijf ekskursies in en rond de
hoofdstad. Daarnaast bestaat er de moge-
lijkheid om een bezoek te brengen aan de
oase Fayoem — een tocht door de woestijn,
langs de versteende wouden — waar de
tijd sinds onze jaartelling lijkt te hebben
stilgestaan. En natuurlijk zullen de fijnproe-
vers er een nachtelijke treinreis voor over
hebben om Luxor te bezoeken, het stadje
dat vroeger Karnak heette en waar de tem-
pels van die stad te vinden zijn. Van hieruit
is een bezoek aan de oude koningsstad
Thebe' aan de overkant van de Nijl, waar de
koningsgraven liggen, een belevenis van de
eerste orde. Hier spuiten de bronnen van

onze beschaving als het ware in rijke over-
vloed hun schatten naar de oppervlakte.
Indrukwekkend is nog een te bescheiden
uitdrukking voor wat Luxor te bieden heeft.
Het ligt voor de hand, dat vele Nederlan-
ders volgend jaar de oversteek naar Egypte
zullen wagen. Het ligt nog meer voor de
hand, dat een groot deel van hen dat voor
de tweede keer zal doen. Vele aanvragen
kwamen namelijk van hen, die vijf jaar gele-
den of eerder ook al eens aan de voet van
de pyramiden stonden. Zij zullen vele zaken
onveranderd vinden. In vijf jaar zijn er wel
nieuwe opgravingen bijgekomen, maar de
oude zijn niet veranderd... al veertig eeuwen
trouwens niet. De parfümwinkeltjes zijn er
ook nog en in de shouks wordt nog op
precies dezelfde manier de amber aange-
prezen, evenals het koperwerk, de sieraden
en het ivoor. Zelfs de mensen zijn niet ver-
anderd. Volgend jaar kan de toerist er
kennis mee.maken of de kennismaking her-
nieuwen.

l Kameeltoer langs pyramiden l

onderwijzer moet isolement
doorbreken
De sterke betrokkenheid op elkaar • van
school en maatschappij verplicht de onder-
wijzer zijn Isolement te doorbreken. De eks-
klusieve rol van de man voor de klas is uit-
gespeeld. Het aureool van de alwetende
meester binnen de beperkte gemeenschap
van dorp of stadswijk is verdwenen. Voor
de opleiding van de onderwijzer betekent
dit, dat meer aksent gelegd moet worden
op de training van sociale vaardigheden en
op het kulureel-maatschappelijk studiepro-
gramma.

Dat is één van de gevolgtrekkingen van de
Werkgroep Onderwijzersopleiding, neerge-
legd in een „Eerste samenvatting van over-
wegingen en konklusies", die begin novem-
ber bij het permanent onderwijsoverleg in
Lochem ter tafel komt.
Van meet af aan moet, aldus de Warkgroep,
het uitzicht op de maatschappij open ge-
houden worden om te voorkomen dat de
onderwijzer zich opsluit in zijn van de vol-
wassenen-wereld geïsoleerde positia.
De onderwijzersopleiding moet om „de nieu-
we onderwijzer" te kunnen afleveren op een
aantal punten ingrijpend veranderd worden:
Omdat de onderwijzer van de toekcmst toch
geen „allesweter" meer kan zijn, moet de
student de mogelijkheid krijgen ,,pe,soonlijke
varianten" in zijn programma aan te bren-
gen. De Werkgroep denkt daarlij in de
eerste plaats aan een specialisatie enerzijds
voor onderwijs aan de jongste kinderen (4
tot B jaar) en anderzijds aan de hts oude-
ren (8 tot 12 jaar).
De studiesituatie aan de pedagogische
akademies moet „volwassener" worden. In
plaats van het schoolse lesrooster moet een
volledig akademisch systeem van colleges,
praktica en stages worden ingevcard.
Als de minister zou besluiten de voorstellen
van de werkgroep bij wijze van ekcperiment
in te voeren dan stelt de Werkgroep voor
hiermee op 1 augustus komend jaar te be-
ginnen.
Volgens de Werkgroep moet, bij alle vraag
naar spesialisatie, de klasseonder.vijzer of
groepsonderwijzer in elk geval gehandhaafd
worden.

_Ten aanzien van de struktuur van de oplei-
"ding stelt de Werkgroep vor, do vakken

die gedoceerd zullen worden in drie groepen
te onderscheiden:
Het algemeen programma, dat elke student
moet volgen'; het differentiatieprogramma,
waaruit elke student een keuze moet maken;
het keuzevakkenprogramma, waaruit geheel
vrijblijvend gekozen kan worden.
Terwille van de lichamelijke gezondheid van
de studenten vindt de Werkgroep het nodig,
dat de akademies in het bijzonder de alge-
mene deelname stimuleren aan atletiek en
sportbeoefening.
Een student moet volgens de Werkgroep
per week nooit meer dan twintig colleges
hoeven te lopen. Dat zijn er tien minder dan
in het huidige systeem. De vrijkomende tijd
zal met name gevuld worden door praktika.
De Werkgroep denkt daarvoor aan gemiddeld
5 klokuren per week. Als vormen van prak-
tika worden genoemd kontakten met de do-
centen, het uitwerken alleen of in groeps-
verband van opdrachten, sportbeoefening,
aktiviteiten in en eventuele akademieraad,
ekskursies, enz.
Voor de stages wil de Werkgroep ook on-
geveer 5 uur gemiddeld per week uittrek-
ken. Met nadruk wordt gesteld dat stages
meer moeten zijn dan een oefening in het
lesgeven.
Verder moet volgens de studenten haast
gemaakt worden met de konsentratie van de
96 pedagogigsche akademies die ons land
telt. Als men tot bijvoorbeeld twintig op-
leidingen zou kunen komen, zou de akade-
misering veel gemakkelijker te realiseren
zijn. Er zouden met name veel ruimer mo-
gelijkheden ontstaan in het differentiatie- en
keuzeprogramma.
Bij de onderwijzersbonden kijkt men met
nogal wat argwaan naar de voorgestelde
specialisaties. Men is het er in principe wel
mee eens, maar vreest toch dat de kinderen
er nadelen van zullen ondervinden. Het kind
in school stoort zich niet aan de vakken-
pakketkeuze van zijn onderwijzer, het blijft
zijn vragen stellen over alles wat hem inte-
resseert en de man voor de klas zal daar
het antwoord niet schuldig op mogen blij-
ven. De door de Werkgroep voorgestelde
bijscholingsmogelijkheden zou men daarom
wel graag wat meer uitgewerkt willen zien.
Er zou voor gezorgd moeten worden dat
aan de specialisatie een (in akademische
vorm gegoten) scholing in parate kennis
voorafgaat.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 13 november:
B-junioren:
Vriendschappelijk:
TZB 1-DEM 1 15.15 u.
Competitie:
114 Zandvoortm. 4—TZB 2 13.30 u.
C-junioren:
132 TZB 1—Haarlem 3 14 u.
166 TZB 2-HFC 7 14 u.
A-pupillen:
225 EDO 3-TZB 2 11 u.
250 TZB 3-DSS 5 11.30 u.
B-pupillen:
263 TZB a-TYBB b 11.30 u.

Programma zondag 14 november:
19 TZB 1—Nw Vennep 1 14.30 u.
36 TZB 2-Ripperda 3 12 u.

60 EHS 4-TZB 3 12 u.
77 DIO 5-TZB 4 12 u.

108 TZB 5-Haarlem 10 12 u.
1 10 DSS 10-TZB 6 12 u.
171 Terrasvogels 11—TZB 9 12 u.
A-junioren:
183 EHS f-TZB 1 (4,30 u.
223 TZB 2-TYBB 6 14.30 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 13 november:

5 Zandv.m. 1—DSOV 1 14.45 u.
20 Zandv.m. 2—Geel Wit 1 14.45 u.
43 Bl'daal 5—Zandv.m. 4 14.45 u.
52 Telefonia 5—Zandv.m. 3 14.45 u.

B-junioren:
62 Bl'daal 1—Zandv.m. 1 15.15 u.

114 Zandvoortm. 4—TZB 2 13.30 u.
C-junioren:
118 DSS 1—Zandv.m. 1 13.30 u.
130 HFC 2—Zandv.m. 2 14 u.
131 Zandv.m. 3—Hoofddorp 1 14 u.
A-pupillen:
197 DCO 1—Zandv.m. 1 11 u.
213 Haarlem 2—Zandv.m. 2 11 u.
233 Zandv.m. 4—Schalkwijk 4 10.30'u.
244 Zandv.m. 5—HBC 7 11.30 u.
247 Zandv.m. 6-TYBB 9 11.30 u.
B-pupillen:
252 HBC a—Zandv.m. a 11.30 u.
267 Hoofddorp b—Zandv.m. b 11 u.
281 Zandv.m. d—DSS d 10.30 u.
288 Zandv.m.- e-TYBB g 11.30 u.

Programma zondag 14 november:
Zilverm.—Zandvoortm. 14.30 u.
Zandvoortm. 2—Vitesse '22 2 10 u.
WA 2—Zandvoortm. 3 -12 u.

28 Zandvoortm. 5—OG 3 10 u.
30 DCO 3—Zandvoortm. 6 9.45 u.
39 Zandvoortm. 7—EHS 3 9.45 u.
75 Zandvoortm. 8—VVH 4 9.45 u.
85 ADO'20 8—Zandvoortm. 9 12 u.

156 Schalkwijk 6—Zandvoortm. 11 9.45 u.
A-junioren:
172 Kennemers 1—Zandvoortm. 12 u.
188 Concordia 2—Zandvoortm. 2 12 u.
192 Bl'daal 2—Zandvoortm. 3 12 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 13 november:
Meisjes junioren:
HBS A1—Zandv. A1 15.15 u.
Zandv. B1—HBS BI 15 u.
Zandv. C1—HBS Cl 15 u.
Jongens junioren:
Zandv. A1—BMHC A2 15 u.
Hurley BI—Zandvoort BI 15.15 u.
HBS C1—Zandv. C1 14 u.

Programma zondag 14 november:
Dames senioren:
DKS l—Zandvoort l 14 u.
HDM IV—Zandvoort II 11.30 u.
Alecto l—Zandvoort III 14.30 u.
Zandvoort IV—Reigers II 12.30 u.
Heren senioren:
DKS l—Zandvoort l 14 u,
Schaerweyde III—Zandvoort II 12.30 u.
Kampong V—Zandvoort III 14 u.
Kampong VII—Zandvoort IV 14 u.
Veteranen:
Zandvoort—Alecto 14 u.

VOETGANGERSACriE

ilziks-redits-

Makelaar 0.G.
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 - Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën



N.V. FOTOLITHO DROMMEL
zoekt voor een van zijn buitenlandse

werknemers EEN KAMER.
Br. Flemingstraat 100 of telefonisch 02507-3046.

't KinderwinkeltJG
uw adres voor hippe
kinderkleerties
BUUREWERG l,
ZANDVOORT.
Tevens het winkeltje
voor uw St. Nicolaas-
geschenken.
Geweldige leren kin-
derrierhen - truien -
maillots - petten enz.

CAFÉ-RESTAURANT VAN HOUTEN

Iedere vrijdag
mosselenavond

Tafelreservering tel. 2781

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

De medewerkers van N.V. Fotolitho Drommel
nodigen u uit tot het bijwonen van de opening
van de

foto-expositie
op 12 november a.s. om 20 uur in het Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat, Zandvoort.
Na de opening zal tevens de prijsuitreiking plaats-
vinden van de fotowedstrijd.
Expositie geopend vrijdag 20 uur tot 22 uur,
zaterdag 11 uur tot 17 uur.
Hopende op uw belangstelling te mogen rekenen
verblijven wij met vriendelijke groeten.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 • 42 15 50.

VERWARMINGS-SERV1CE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507-5566.

Te koop gevr.: belegglngs-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

Parketvloeren
l nel. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422. Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

HONDEN
Voor deskundig
Knippen ) dlverse

PMd£ ) "•*""
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Meisje, 22 jaar, in A'dam
op een Verzekeringskantoor
en verantwoordelijke positie
hebbende, zoekt wegens
verhuizing naar Zandvoort
dergelijke werkkiing alhier.
Telefoon 4116.

VSees en vleeswaren
hardstikke Bekken bij
u IM; e ir s

J. F. ZWERVER
arts

heeft zaterdag geen praktijk.

D. W. DE BIJL NACHENIUS
oogarts

GEEN PRAKTIJK
van 15 t.e.m. 20 november

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis l

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Te koop mod. jongenskolbert
(± 14 jr.) + 2 hippe panta-
lons (aqua en paars) ƒ 55,-,
2 rijbroeken (12-14 jr.)
/ 10,- p. st., 1 rijbroek (6-8
jr.) / 7,50, 1 pr. veldschoe-
nen mt. 39 ƒ 5,-, 1 pr. kro-
kodilleren pumps mt. 38
ƒ 15,-, 1 komp, indianenpak
ƒ 7,50, 1 heren judopak
ƒ 15,-. Kostverlorenstraat 39,
telefoon 3615.

Gevr. huishoudelijke hulp in
kleine flat in Bentveld voor
de vrijdagochtend. Tel.
023—2432 12.

Oudere dame zoekt gestoff.
kamer m. kookgelegenh. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 8401
bur. Zandv. Crt.

Te koop antieke koets
(landauer) vanaf zondag
14—11, in park of tuin of
voor trouwrijden. Schipbroe-
kenweg 11, Santpoort-N.

Te koop boerenwagen (hooi-
wagen) voor dekoratie in
park of tuin. Zaterdags en
zondags open Schipbroeken-
weg 11, Santpoort-Noord.

Schoonmaakbedr. Zandvoort
voor al uw nare karweitjes,
ook voor kelder- en zolder-
opruimingen. Tel. 6129.

Gevraagd werkplaatsadmini-
strateur. Automobielbedrijf
Davids, Burg. Engelberts-
straat 21. Tel. 02507 - 4641.

Huishoud, hulp gevr., 3 ocht.

?. week. Boul. P. Loot 63.
el. 5701.

Gediplomeerd kapster aan
huis. Ook overdag, tel. 6006.

ZANDVOORT HALTESTRAAT 3

.VERS HOLLANDS LAMSVLEES!
Eigen slacht

500 gr. Lamsbout (rond) 4.88
500 gr. Boutlappen - 3.88
500 gr. Lamskoteletten 3.48
500 gr. Lamsrollade 3.68
500 gr. Lamsrug 4.88

500 gr. Varkensfrlkando 4.88
500 gr. Varkensrollade (van de lende) 4.88
500 gr. Haasfilet 5.48
500 gr. Hamlappen 4.48
500 gr. Rosbief 5.98
500 gr. Entre Côte 5.98

Rauwe
Lever
100 gram 39

Varkens-
haasjes
100 gram 1.45

Heel lekkere
vleessalade QQ
200 gram w U

Weekend-reklame
100 gr Ham en
100 gr Boerenworst

samen

DINSDAG:
500 gram
Hachévlees

2.98
half om half
niet vet
750 gram
Runderlappen

4.48

WOENSDAG:
500 gram
Gehakt van
mager vlees

2.18
Slavinken
Hamburgers
Frikandellen

O.35
VOOR ECHTE FIJNPROEVERS

100 gr. Wiener Schintzel .. 1.25

100 gr. Malse bief stuk .... 1.60

100 gr. Kogelbiefstuk .... 1.80

100 gr. Kaasblefstuk 2.90

100 gr. Varkenshaasjes ... 1.45

100 gr. Satévlees 0.95

100 gr. Nasi- of
Bami-vlees 0.89

100 gr. Ham gehakt 0.59

Overleg met ons over uw
fonduvlees.

Wij adviseren u graag.

p.st.

DONDERDAG:
750 gram
Varkens-
karbonade

4.50
250 gram
Tartaar

2.13
1 kilo doorr.
Runderlappen

5.98

DE HELE WEEK:
750 gr. magere
Varkenslappen

6.15
500 gr. magere
Speklapjes

500 gr. Vlees-
krabben voor
snert of om te
stoven

1.98
EXTRA VERZORGDE

FIJNE VLESWAREN:

150 gr. Lever 1.39

150 gr. Pekelvlees 1.29

150 gr. Achterham 1.98.

150 gr. Bacon 1.79

150 gr. gebr. Rosbief .... 1.79

150 gr. gebr. Frikando ... 1.79

enz. enz.

500 gr. fijne Riblappen ... 4.28

500 gr. mag. Rund.lappen 4.38

500 gr. Bief lappen 5.98

500 gr. Schouderkarb 3.23

500 gr. Ribkarbonade .... 3.98

500 gr. Haaskarbonade ... 4.25

ALLES VOOR UW HOND

EN POES

Speciaal aanbevolen

MAGER KOPVLEES

1.75 per 500 gram

je kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuwen!
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van ,a tot z.
In die af eer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de restiitaten öewljzen dat-
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de
Zandvoortse Courant

Te koop Fiat 124 bwj. 1968,
gelopen 33.000 km. Vraag-
prijs ƒ 2600.—. Tel. 2357
b.g.g.h. 3904.

Wie heeft driewielertje met
rood achterlichtje gevonden?
Terug te bezorgen tegen be-
loning. Diaconiehuisstr. 12.

Met spoed gevr. zit-slp.kam.
door rustig werkende stu-
dente. Tel. 4116.

nieuwe stap
op weg
naat*
vernietiging
van
de Waddenzee
Er Is een nieuwe stap gezet op weg naar
de totale vernietiging van éón van Europa's
meest unieke natuurgebieden, de Wadden-
zee. De meerderheid van de frlese staten-
kommissie voor de konsessie-aanvragen
vindt dat de franse maatschappij Petroland
wél in het wad mag gaan boren naar aard-
gas. Zes van de elf leden zijn voor verle-
nlng van een konsessle aan deze maat-
schappij, zo bleek onlangs op een openbare
hoorzitting In Leeuwarden.

Petroland schat de voorraad aardgas in het
wad op ca. 25 miljard kubieke meter, zo'n

• tien procent van de gasbel van Slochteren.
Daarmee wordt een eigenaardig licht ge-
worpen op een antwoord dat minister Lang-
man van Ekonomische Zaken mede namens
zijn kollega's Udink, Engels, Nelissen en
Lardinois onlangs gaf op vragen van de
Tweede-Kamerleden Dijkstra en Terlouw
(d'66). De bewindsman schreef toen dat
'de Rijks Geologische Dienst niet verwacht
dat in het Waddengebied aardgasvoorko-
mens van grote omvang zullen worden aan-
getroffen'.

leder die zich herinnert hoe indertijd de
schattingen van de slochterse gasvoorraad
bijna met de dag enkele miljoenen kubieke
meters stegen, zal deze mededeling met
skepsis hebben ontvangen. Dat die 25 mil-
jard van Petroland ook we! eens behoorlijk
kunnen oplopen, is dan ook niet uitgesloten.

Het is niet moeilijk zich voor te stellen, wat
er gaat gebeuren als het rijk _ straks boor-
vergunningen gaat verlenen. Her en der zul-
len boorinstallaties verrijzen, helikopters
zullen over het wad wieken, menselijk ge-
druis zal de rust van broedende zeevogels
en zogende zeehonden verstoren. Het zal
gedaan zijn met weer een stuk rust op het
wad. Nu al weerklinken op het groninger
wad, waar NAM en Mobil een konsessie
hebben verworven, regelmatig luide ontplof-
fingen voor het seismische onderzoek dat
deze maatschappijen nodig hebben om
plaats en hoeveelheid van de aardgasvoor-
raad vast te stellen. Ook in het broedse!-
zoen op het wad wordt toegelaten.

De nederlandse Waddenzee biedt zomer en
winter een onderkomen aan meer dan drie-
kwart miljoen vogels. Van enkele soorten
overwintert de helft van de wereldbevolking
hier. Het wad is kinderkamer voor vrijwel
alle Noordzeevis. Het is duidelijk dat aan-
tasting van de vogelstand zijn weerslag zal
hebben op de visstand, en omgekeerd. We-
liswaar heeft minister Langman de genoem-
de Kamerleden Terlouw en Dijkstra beloofd,
dat in stroken van drie kilometer ter weers-
zijden van de 'vogelbroedplaatsen en foura-
geergebieden in de Waddenzee geen onder-
zoekingen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van springstoffen, mogen worden verricht'.

Maar de Landelijke Vereniging tot behoud
van de Waddenzee heeft erop gewezen, dat
die plaatsen niet eens precies vast staan.

En verder doen die drie kilometer nogal wil-
lekeurig aan. Overigens vallen deze over-
wegingen natuurlijk geheel in het niet bij
wat ons te wachten staat als het wad in-
derdaad een gigantisch aardgaswinningsge-
bied gaat worden. Nog afgezien van het
gevaar voor spuiters, wanneer eventueel
aardolie aangetroffen mocht worden.

Aardgaswinning is trouwens niet eens de
enige bedreiging van het wad. Bij Noord-
polderzijl pompt de smeerpijp van Hoogkerk
da-gelijks 70.000 ton afvalwater van strokar-
ton- en aardappelmeel- en suikerfabrieken
het wad op. Bij Hoog Wattum zal een
smeerpijp komen die, wanneer er niet tijdig'
voor een zuiveringsinstallatie wordt gezorgd
dagelijks in de Eems-Dollard een hoeveel-
heid organisch afval zal lozen die gelijk
staat aan het vuil van de steden New York
en Tokio samen. Er bestaan inpolderings-
plannen voor het Balgzand, het Amelander
wad, het gebied langs de kust van Noord-
Groningen, de Eemshaven en een deel van
de Dollard. Er zijn militaire oefenterreinen
op de Hors (Texel), Vliehors (Vlieland),
Noordsvaarder (Terschelling). En waar-
schijnlijk komt er in de ingepolderde Lau-
werszee nog één bij.

Het komité N'70 heeft verleden jaar aanbe-
volen, het waddengebied internationaal te
doen beheren als een 'nationaal park van
europese allure'. Het is misschien nog niet
te laat.
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ZANDYOORTSE COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ 17.50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

b en w vragen de raad
aanleg voorhaven
te verwerpen
In de voor dinsdag over een week vastge-
gestelde vergadering van de gemeenteraad
vragen b en w aan de afgevaardigden zich
uit te spreken tegen de plannen tot de aan-
leg van een voorhaven in IJmuiden. Tijdens
een onlangs gehouden ISK-bijeenkomst wees
burgemeester Nawijn dit projekt van de
gemeente Amsterdam reeds van de hand,
thans wordt de raad uitgenodigd de aanleg
te verwerpen.

In hun uitvoerige toelichting bij het raads-
voorstel wijzen b en w op de grote belangen
die er voor Zuid-Kennemerland op het spel
staan en die er toe nopen bij de provin-
ciale- en rijksoverheid aan te dringen op
het betrachten van de grootst mogelijke
zorgvuldigdheid bij de besluitvorming in-
zake het door Amsterdam ingediende voor-
havenprojekt. Deze zorgvuldigheid vergt in
de eerste plaats een kritische studie van de
tot dusverre gemaakte prognose waarop
het voorhavenplan berust. Volgens het kol-
lege blijken er aanmerkelijke verschillen in
de verwachtingen te bestaan, die tot uiteen-
lopende konklusies leiden omtrent de funktie
en nationaal-ekonomische betekenis van een
voorhaven in IJmuiden.
Het dagelijks bestuur van de gemeente wil
zich echter onthouden van een uitspraak
omtrent de ekonomische betekenis van de
voorhaven, omdat het van mening is, dat
de problematiek, waarvoor Zd.-Kennemerland
gesteld is niet in_de eerste plaats een strikt
ekonomische benadering vraagt, maar veel-
eer bezinning op de gevolgen voor het leef-
klimaat in de regio.'
B en w wijzen in dit verband op de taak-
stelling van de Zuidkennemer gemeenten,
zoals die is vastgelegd in het streekplan
voor de regio. Tot de taakstelling behoort
o.a. het behoud van de kwaliteit van het
woonmiljeu — van waardevolle en steeds
in waarde toenemende rekreatiegelegenheid
— luchtzuiverheid en milieuhygiëne — een
zoetwaterreservoir, gevrijwaard van veront-
reiniging.
Het behoeft geen betoog, vervolgt het kol-
lege dat het voorhavenplan met de daaraan
verbonden planologische en miljeuhygiëni-
sche konsekwenties, in deze door de ge-
meentebesturen van Zd.-Kennemerland en
provinciale staten aanvaarde doelstellingen
niet past. Nog afgezien van de visuele aan-
tasting van het miljeu door een voorhaven
met zeer hoge kranen, ertsbergen, gebou-
wen, hoog transportband-systeem e.d., moet
worden vastgesteld, dat zelfs in de meest
optimistische verwachtingen miljeubederven-
de aktiviteiten zouden ontstaan.
B en w noemen o.m. olieaanvoer, stofhinder
bij op- en overslag van erts, zwaar trans-
port over de wegen. Deze aktiviteiten vor-
men een bron van geluidshinder, lucht-,
bodem- en waterverontreiniging welke mede
gezien moet worden in het licht van de door
Zuid-Kennemerland bestaande miljeuhygiëni-
sche 'voorbelasting' door de aanwezigheid
van Schiphol, Hoogovens en het industrie-
gebied langs het Noordzeekanaal, aldus het
kollege.
De dreigende aantasting van het woon- en
rekreatiemiljeu geeft voor b en w de door-
slag bij het wegen van de voor Zuid-Kenne-
merland in het geding zijnde belangen. Ge-
zien enerzijds de onduidelijkheid omtrent de
aan een eventuele voorhaven toe te denken
funktie (gelimiteerd voor schepen tot
180.000 t.d.w.) waardoor de nationaal-
ekonomische betekenis tenminste ernstig
moet worden betwijfeld, en anderzijds de
uit de aanleg van een voorhaven voort-
vloeiende konsekwenties voor Zuid-Kenne-
merland op het gebied van woningmarkt,
arbeidsmarkt, milieuhinder, aantasting "van
rekreatieve waarden en waterwingebieden,
zijn zij "van oordeel dat een herziening van
het streekplan voor Zuid-Kennemerland, wel-
ke een mogelijkheid voor de aanleg van een
voorhaven bij IJmuiden zou scheppen, on-
aanvaardbaar is.
Het kollege vraagt de raad tenslotte in te
stemmen met de konklusie van het door
b en w voorgelegde preadvies, dat de aan-
leg van een voorhaven bij IJmuiden onaan-
vaardbaar is. En het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Kennemerland uit te

nodigen dit standpunt kenbaar te maken
bij alle instanties die zijn betrokken bij de
besluitvorming omtrent het voorstel tot aan-
leg van de voorhaven.

'Wij zijn van mening, dat de problematiek,
waarvoor onze regio is gesteld niet in de
eerste plaats een strikt ekonomische bena-
dering vraagt, maar veeleer bezinning op de
gevolgen voor het leefklimaat In Zuid-Ken-
nemerland', schrijven b en w in neven-
staand stuk. Bij het enkele jaren geleden
door de gemeenteraad behandelde plan om
dwars door één van de fraaiste natuurge-
bieden van Kennemerland een zesbaansweg
aan te leggen was dit standpunt nog taboe
voor het kollege. B en w voorspelden toen
de ekonomische ondergang voor Zandvoort
wanneer die weg er niet kwam. Het kan
verkeren en gelukkig ziet nu ook het kol-
lege in dat de bevolking meer gebaat is
bij welzijn dan bij welvaart. Bij het ge-
meentebestuur heeft de dreigende aantas-
ting van het woon- en leefmiljeu door de
aanleg van de voorhaven tenslotte de door-
slag gegeven, bij het wegen van de voor
Zuid-Kennemerland in geding zijnde belan-
gen. Een inzicht dat moet worden geprezen
en gestimuleerd. De raad kan dit a.s. dins-
dag doen.

PLAATSGENOOT GAAT
PROMOVEREN
Voor zijn promotie als dokter in de wis- en
natuurkunde zal de heer Cees Aai/ uit Zand-
voort a.s. woensdag 24 november in de aula
van de universiteit van Amsterdam — ingang
Singel 411, hoek Spui — zijn proefschrift
verdedigen over de funktie van organellen
in rattelever. Zijn promotor is prof. P. Borst
van de gemeente-universiteit van de hoofd-
stad. Direkt na afloop van de promotie vindt
in de aula een receptie plaats.

Droompaar, een foto van Hans Böhme

'Vakmanschap is meesterschap' maar voor het maken van een goede foto is Eets
meer nodig: talent, gave, visie en noem maar op. Daarover beschikken de mede-
werkers van fotolitho Drommel, die deelnamen aan de vrijdagavond en zaterdag
gehouden fototentoonstelling in het Gemeenschapshuis. De ongeveer vijftig
geëksposeerde foto's hadden niveau en er waren enkele uitschieters. Fotolitho-
employé Hans Böhme is zo'n uitschieter en de jury, bestaande uit John Eylders,
Kees Verkade, Chris Tonbreeker en Eduard de Zwager, kende hem dan ook de
eerste prijs toe: de wisselbeker. De tweede en derde prijs gingen resp. naar
Jaap Gatsma en Dick Clay. Eervolle vermeldingen waren er voor Rob de Weerd
en Hans Frederiks. De tentoonstelling werd ingeleid door de heer G. Loogman.
De heer J. Drommel maakte direkt na de opening de namen van de prijswinnaars
bekend en reikte de prijzen uit.

zandvoortmeeuwen in slotfase
door de knieën
voor zilvermeeuwen

WATERSTANDEN

16 nov.
17 nov.
18 nov.

H.W.
02.18
02.49
03.14

L.W.
10.08
10.38
11.04

H.W.
14.30
15.00
15.33

L.W.
22.11
22.56
23.24

Een kwartier voor het einde van de zondag
in Zaandam gespeelde wedstrijd tussen
Zandvoortmeeuwen en Zilvermeeuwen zag
het er naar uit dat de kustbewoners nog een
gelijk spel uit het vuur zouden slepen. Op
dat moment hadden zij, ondanks de over-
macht van de gastheren, de 2—O achter-
stand uit de eerste helft weggewerkt. Maar
Zilvermeeuwen bleek niet bereid de punten
te delen. In een geweldig slotoffensief werd
Zandvoortmeeuwen met een 4—2 nederlaag
naar huis gestuurd.

In de 13e en 34e minuut van de eerste
speelhelft bezweek de Zandvoortmeeuwen-
defensie onder de druk van de onvermoeid
aanvallende gastheren. Casper Stöve open-
de de score voor zijn elftal na een onstuit-
bare opmars door de verdediging en links-
buiten Visser bracht het tweede doelpunt op
zijn naam na een listige omhaalbal, die
keeper Bos volkomen verraste.
Voor de rust slaagde de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen er niet in vriend en
vijand te imponeren door slagvaardigheid en
doorzettingsvermogen. Integendeel. De aan-
valslinie maakte een matte en lauwe indruk.
Ook in de tweede helft gaf Zilvermeeuwen
de toon aan, maar nu werd ook de voor-
hoede van Zandvoortmeeuwen aktief. In de
8e minuut overrompelde Richard Bruijnzeel
met een solo-aktie de defensie van de gast-
heren en schoot het leer achter de volkomen

overblufte doelman Hoevers. Aan de hego-
mpnie van Zilvermeeuwen leek een eind te
zijn gekomen en na een mislukte kopbal
van Nijkamp scoorde Lock in de 16e minuut
de gelijkmaker.
Zandvoortmeeuwen trachtte de situatie te
konsolideren en dit werd het elftal tenslotte
noodlottig. Zilvermeeuwen kreeg opnieuw
volop de kans de achterhoede van de gas-
ten onder druk te zetten en dit resulteerde
in een vrije schop, die door Stöve onbe-
rispelijk in een doelpunt werd omgezet.
Even voor het eindsignaal van de goedlei-
dende arbiter bracht een fraaie aanvalskom-
binatie van de gastheren de verdediging vol-
komen in verwarring en kreeg Visser kans
om te scoren. Hij liet deze niet ongebruikt.
Voor Zandvoortmeeuwen zat er niet anders
op dan de nederlaag te erkennen.

Hier volgt de stand na de kompetitiewed-
strijden van eergisteren in de hoofdklasse A
van de zondagamateurs:

SDW
Elinkwijk
ovvo
Uithoorn
Rood Wit A ...
DCG ....:....
Hollandia
Zilverm
AFC
Zandvoortm. ...
De Spartaan ..
ZVV

P
9
P
9
9
P
9
g
P
g
g
9

c,
5
5
3
2
4
2
3
?
1
2
0

4
4
3
5
6
1
4
2
3
3
3
4

n
0
1
1
1
4
3
4
4
5
5
5

14
14
tt
11
10
g
8
8
7
5
5
4

16^—6
12—6
10—3
10—6
3—5

14—13
13—11
15—16
11 — 13
9—17
4—12
4—13

RAADSLID UITGEROEPEN
TOT
PRINS NICOLAAS V
Sinds zaterdagavond heeft Zandvoort een
nieuwe prins karnaval. Na de abdikatie van
prins Buus V werd door de raad van elf
om precies 11.11 uur in de zalen van café-
restaurant Zomerlust prins Nicolaas V tot
zijn opvolger uitgeroepen. Uit handen van
karnavaldignitaris Wim Kok sr. ontving de
nieuwe pretprins onder daverend gejuich
van de ongeveer vijfhonderd aanwezigen
het prinselijk attribuut, de scepter. Hierna
hield Nicolaas V een toespraak waaruit
duidelijk bleek dat het prinselijk karnavals-
bloed hem door de aderen stroomt en dat
hij over de gave beschikt zijn zandvoortse
onderdanen tot enthousiasme te bewegen.
Prins karnaval is dan ook afkomstig van
beneden de Moerdijk, heeft reeds verschei-
dene jaren zijn domicilie in Zandvoort en
gaat door het dagelijks leven als het raads-
lid N. J. Janssens. Na zijn in onvervalst
Brabants gehouden toespraak, doorregen
met talloze grappen, reikte Nicolaas V di-
verse onderscheidingen uit aan voor het
karnaval verdienstelijke lieden.
De verkiezing van de nieuwe prins, die op
11, 12 en 13 februari zijn leutig bewind
zal uitoefenen, werd opgeluisterd door de
hofkapel 'De Kwalletrappers' en entertainer
Jan Blaaser.

NATUURLIJK! NATUURLIJK?
is de titel van een inleidng met dia's mor-
genavond in het Electric Centre, Bakenes-
sergracht 8 in Haarlem. Het gaat over ons
miljeu en de voorlichting op scholen en
universiteiten over dit onderwerp. Leraar-
bioloog F. Nijland, die de inleiding zal hou-

den, merkt in zijn toelichting op: de gewone
man staat vaak machteloos, vooral ook om-
dat hem de meest elementaire kennis van
het miljeu ontbreekt. Radio, tv en kranten
geven uitstekende informatie, maar in het
algemeen geen inzicht en evenmin uitzicht.



DE ALLERLAATSTE AANBIEDINGEN

V.a. morgen aanv. 9 uur en slechts enkele dagen
Mevrouw J. Collewijn
introduceert een
collectie prachtige
Mantels in een prijsklasse van ƒ 149,'
met als zonder-edelbont.

'DE MANTELS VAN ƒ 149,-
daarvoor betaalt U nu slechts

die net niet
door onze
controle
kwamen.
(2e keus)

tot f 289,— in de maten 34 t/m 50 en zowel
DAMESMANTELS

59- VOOR DE MANTELS VAN ƒ289,-
betaalt U nu slechts .<.$'.

WELKE PRACHT-MANTEL U OOK KIEST U GENIET ONGEKEND VOORDEEL!!

Mevr. J. COLLEWIJN
m a n n e q u i n .
Kleine Houtstraat 24 Haarlem

Mevrouw J. COLLEWIJN presenteert bovendien:

Broekpakken
Acryl, ook in andersikwaliteiten,
gewone prijs ƒ89,00—ƒ119,00

NU VOOR
>;̂  - ;

Zuiver scheerwol (spencer), v.
gewone prijs ƒ 129,00 ,V-|

NU VOOR ..'....

(1ste keus)

59-
89-

ALS ENIGSTE IN NEDERLAND!

Naast onze grandioze kollektie bont-
mantels (zie voorbeelden hieronder)
ook een serie bontmantels, die qua
lengte volledig aangepast zijn om op
een broekpak te dragen,

TEGEN BETAALBARE PRIJZEN!

De fijnste, de beste, de mooiste

Bontmantels
Enige voorbeelden uit de collectie:

Lange Blsam Pumpfmantel ... 690,—

Orlg. Moutonmantél- 390,—
Lange Nertskopmantel 990,—

, Enige en algemene kennisgeving

Op,- 10 november is geheel onverwacht in Walsrode (Duitsland) overleden,
de Heer

JULES MARIE FRANSSEN
weduwnaar van Johanna Storm

in de leeftijd van 80 jaar
Namens de familie:
J. M. FRANSSEN Jr.

Zandvoort, 13 november 1971
Brederodestraat 84

Korres"pondentie-adres: Brederodestraat 86, Zandvoort

De teraardebestelling heeft heden in de familiekring plaatsgevonden in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Tot onze grote droefheid ging heden
nog plotseling van ons heen onze
lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

'/';i'AAGJE POOL-
VAN DUIVENBODEN

op de S leeftijd van 74 jaar.

S. M. S. KEUR-POOL
A. H. KEUR
G. POOL
A. H. POOL-SMIT
en kleinkinderen

Zandvoort, 13 november 1971
„Huis in de Duinen"
Correspondentie-adres:
Reinwardtstraat 19

De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van het „Huis in de Dui-
nen", Herman Heijermansweg 1 te
Zandvoort; gelegenheid tot bezoek
dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur.

De teraardebestelling zal plaats vin-
den woensdag 17 november om 14.00
uur op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.
Vertrek van „Huis in de Duinen" om-
streeks 13.30 uur.

A U T O R IJ S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Lesprijs ƒ 12,60 per uur.

Van Lennepweg 20/2, telefoon 4946..

Haarlem, Karel v. Manderstraat 91.
Tel. 023-325713.

Drukkerij O u d t
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

fUSF

angolafilm op beeldbuis
start van aktie
Hedenavond gaat op do beeldbuis een nieu-
we Angola-aktie van start. De wereldwinkel
Zandvoort, die deze aktie van harte zal on-
dersteunen, vraagt daarom aandacht voor
het volgende:

Eén van de tientallen schermutselingen tus-
sen het rijke Europa en de armere afri-
kaanse bevolking, is in de vorm van Ango-
la aan het uitgroeien tot een tweede Viet-
nam. Een echte moordpartij is de laatste
drie jaar op gang gekomen in een al tien
jaar durend koloniaal konflikt tussen Por-
tugal en zijn afrikaanse kolonie. Dat we
er niets van af weten kunnen we niet zeg-
gen, omdat er al veel mensen iets over
geschreven hebben, maar het schijnt ieder-
een koud te laten of we zouden echt niet
weten wat we er aan moeten doen.
Het is mensonwaardig in ieder geval wat
erin Angola gebeurt. De Portugezen smij-
ten met napalm (soort fosfoi- bommen) en
fragmentatiebommen of het niets is, en ook
het gebruik van ontbladeringsmiddelen, die
héT"'mogelijk moeten maken 'de vijand'
makkelijk op ̂  sporen, te vergiftigen en
hem van zijn^ landbouwgrond te ontdoen,
wordt niet gescnuwd — alhoewel het ge-
bruik van chemische wapens in allerlei kon-
venties van VN tot Genève is verboden,
Dit sprookje, want het kan menselijkerwijs
gewoon niet waar "*zijn, wordt vanavond
werkelijkheid, want dan verschijnt dit hele
verhaal op de buis. Om'21.45 uur kunnen

wij getuige zijn van wat er zich in Angola
afspeelt. Op Ned. l wordt dan de film 'An-
gola met eigen ogen' van Roeland Kerbosch
vertoond.
De cineast is deze zomer een paar weken
bij de vrijheidsstrijders in Angola geweest
en heeft zijn ervaringen vastgelegd op de
filmband. Kerbosch zegt dat de situatie in
Angola een verschrikkelijke indruk op hem
heeft achtergelaten. Daarom wil hij Ijzïjn
film niet alleen laten zien maar er ook'jeen
aktie (al weer 'één) aan koppelen om jets
voor de mensen 'daar te doen. In samenwer-
kmg met de stichting Terre des Hommes
en het medisch komité Angola zal de aktie
worden uitgevoerd. Bij de vertoning v'an de
film owordt over die aktie meer informatie
gegeven. Op affiesjes in de wereldwinkeljéan
de Kostverlorer\étraat erTl'eldé|rs 'in de' ge-
meente treft men óók medei)elirfaen aan.
Geld inzamelen is natuurlijk weer voorbij-
gaan aan de oorzaak van de slachtpartij
in dit afrikaanse land, maar het is in ieder
geval iets. Want wie zal de schuldige van
deze strijd aanpakken en wie zijn die schul-
digen eigenlijk"?
Is het Portugal met zijn koloniale belangen,
zijn het de NATO-landen, w.o. Nederland,
die het oorlogstuig leveren, zijn het de gro-
te bedrijven hier en elders die er van pro-
fiteren, of zijn wij hetzelf die door onze
lauwe en ongeïnteresseerde houding weinig
of "geen interesse tonen voor hetgeen zich
in Angola afspeelt? ' ,

(Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

BAR

The
DISKOTHEEK

Bang
Bang

Stationsstraat 17 - Zandvoort
Tel. 02507-5340

BELANGRIJKE
> TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding •

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
> voortselaan 365, Bentveld, SAAB-

service-dealer
2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

De vraag is momenteel niet zo gewichtig
en is straks wanneer de vlam in de afri-
kaanse pan slaat, de zoveelste wereld-
oorlog uitbreekt en er ook in het westen
miljoenen doden vallen, van geen enkele
betekenis meer. Wie vraagt dan nog naar
oorzaak en schuld? Wat wel van belang is,
is dat jAngola niet sterft maar overeind
en in leven blijft. De kans wordt dan gro-
ter dat ook wij niet vallen. Laten we An-
gola en onszelf helpen.
Meer informatie over dit land en de moge-
lijkheid steun te verlenen kan men krijgen
in de Wereldwinkel op maandag 22 novem-
ber a.s. Het adres is Kostverlorenstraat 34
en tel. 2856. Iedereen is welkom, 't Gaat
om een zaak van leven en dood.

R.K.S.V..'The Zandvoort Boys'

Uitslagen zaterdag 13 november:
6-j'unioren:
Vriendschappelijk:
TZB 1-DEM 1 2—2
Kompetitie^ i
Zandvoortrn. 4—TZB 2
C-iunioren:
TZB 1—Haarlem 3 t
JZB 2-H FC 7 '4J ';
A-pupillen: -.* i
EDO 3-TZB 2
TZB 3-DSS 5
B-pupillen:
TZB a-TYBB b

*~<•
1—3

i

1—3
6—1

1—7

Uitslagen zondag 14 november:
TZB 1 — Nw. Vennep 1
TZB 2 — Ripperda 3
,EHS -4- TZB 3
DIO'5- TZB 4
TZB 5 — Haarlem 10
DSS 10- TZB 6
Terrasvogels 1 1 — TZB 9
A-junioren:
EHS 1- TZB 1 , ,
TZB 2- TYBB 6 !' !

0—0
2 — 3
2- 1
5—1
3—2
6—0
2 — 7

MARANATHA!
JEZUS KOMT!

IS U BEREID VOOR ZIJN KOMST?

Onderwerp:
WAT DUNKT U VAN
DE CHRISTUS?

Sprekers:
Evangelist: P. HOMBURG, A'dam
Evangelist: K. VEEN, Zandvoort

Elke donderdagmiddag 2.30
Elke donderdagavond: 7.30

Gelegenheid tot vragenstellen

GEMEÈNSCHAPSHUIS
Louis Davidsstraat l, Zandvoort

Griilbar Flipper
PASSAGE 38—40

Vanaf VRIJDAG 19 NOV. a.s. iedere vrijdag

speciale visdag
o.a. GEBAKKEN- EN GEKOOKTE MOSSELEN,

GAMBA'S EN DIVERSE GEBAKKEN VIS

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, dlrekt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
/ 695,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen". i'
Tel. 02507-5566..

Te koop aangeb. Cocker
Spaniel, 1 jr., kl. goud bruin,
gehoorzaam en zindelijk. Te
bevr. Kostverlorenstraat 66
na 6 uur.

Wie wil badkamers en/of
keuken betegeld hebben?
Prijs billijk. Kostverloren-
straat 101.

Corodex N.V. zoekt voor
2 Engelse monteurs kosthuis
voor ca. 6 maanden.

Te koop 3-pits gasfornuis +
oven en aanrecht m. kastjes,
i.g.st. Tel. 5164,

Jong echtp. zoekt per 1 dec.
tot 30 april, gemeubileerde
woonruimte met keuken.
Tel. na 18 uur 5313.

Per direkt kosthuis gevraagd
met huiselijk verkeer voor
onderwijzer uit Friesland.
Aanbiedingen mevr. Kramer,
Dr. Schaepstr. 18, tel. 3773.

Te koop gevraagd een hand-
naaimachine en een las-
apparaatje. Tel. 4618.

Te koop donk'errood skai
bankstel, ƒ225, — . Mevr.
Oorbeek, J. v. Galenstr. 112.

Wie wil jong a.s. echtpaar
helpen aan woonruimte?
Huur tot max. ƒ 200. — p. m.
Inl. W. Drayerstraat 5.

Te koop aangeb.: heren-, •'"'
dames- en kinderrijwiel, te/
zamen T40,- . Tel. 5652.*

Ik^geef /200.— beloning
aan de vinder van mijn bont-
jas, verpakt in kartonnen
doos, verloren op het statior)
Haarlemïop 12 november. '4
Tel. 02507-3611. ï

Te koop aangeb|,hockey-
tjsóhaatsen mt. 37fen Minitrix-
"iïjeinbaaj». Tel. 4$$4.

2—2 Te koop een dressoir i.g.st.,
2—2 /'30.—. Tel. 4482,

Te koop 4-pers. caravan,
onderstel prima, t.e.a.b.
Tel. 2507-2416.

GOBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichts- en
lichaamsmassage

voor dames én heren

W. Drayerstraat 3, tel. 3412

De salon voor de betere
schoon'Kiéidsverzorglng!



rahendvers* r azend goedkoop!

xu FAMILIEBAAL
Mes uit:

deze week van 18 Vm 24 nov.

SONNI DUBBELE kuip

PLANTEN-MARGARINE S.
400 ARTIKELEN IN P RIJS VERLAAG D!

blikGOgram

UNOXsoepballetjes
GROTE ZOETZURE

AUGURKEN 3/4UTER potten

franseroomkaas tur
pakje 70 gram met knoflook HL

SPAGHETTI
INTOMATENSAUS

blikjes
£200gramn B

PARMESAANSE

GERASPTE KAAS

HUISHOUDFOLIE
De ideale bescherming voor alle
levensmiddelen.
Doorzichtig, smaak- en reukvrlj
Met metalen afschourstrlp en duide-
lljke gebruiksaanwijzing op de
verpakking!
Liefst 10 m. lang en 30 cm. breed.

99
PORANNETTA

Voor de meisjes die
"dol" zijn op poppen.
„Annetta" heeft mooi
opgemaakt haar en is
leuk aangekleed met
een mini-jurkje en

t met mooie schoentjes.
" Ze kan slapen met de

oogjes dicht en Is
gemaakt van onbreek-
baar materiaal.

'-'bij' Dirk van den Broek
slechts:

GARNEERSET
Voor het gameren van uw zelf-
gemaakte taarten, cakes, gebakjes
ol slaatjes.
Spuitzak van kookvast, geptasti-
flceerd linnen, met 4 verschillende
mondstukken.

l«
98

STALEN TRUCK
Stevige constructie, met extra
brede banden.
In diverse uitvoeringen, zoals
Takelwagen, Betonmixer,
Klepauto, Containerwagen enz.
In leuke geschenkverpakking.

WEG
VASTE
PRIJS!

unox
ERWTENSOEP

met worsten spek

4 borden-blik

400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGD!

m
POND
vacuüm verpakt

merk
HOY"

225SP. zwaar

400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAG D!

WEG
VASTE
PRIJS!

[AM IUt BUS
KEMTHWRAY

WEG
VASTE
PRIJS!

NIEUW!
FAMILIE-POT

DIIBBE1EPOT
i i

ook voor
sate'saus

WEG
VASTE
PRIJS!

ROOSVICEE
rozeboltelsiroop

mhouiMfiaz.

geenjtr

geen

je kunt het beter m\

halen f voor autoklanten:
MOBY DICK MULTIMARKT
Graftermeerstr. 28 Hoofddorp

AMSTERDAM:
Jan v. Galenstraat 79-85
Joh. Huizingalaan 180-188
Mercatorplein 49-53
2e Nassaustraat 28-30
Bilderdijkkade 41-53
Tussen Meer 1 (Osdorp}

ZWANENBURG: lepenlaan 21 a
ZANDVOORT: Kerkstraat 19
HOOFDDORP: Kruisweg 840

Adverteert in dit

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie /
Rouw- en ontvangkamers 'y J

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap f 1,— per jaar per gezin.

3 f.

, fli>9 01

SIMCA1100 A v

De wagen voor mensen die ervan houden te
improviseren en initiatieven te realiseren.

Voor hen zijn al die technische en andere
snufjes van belang die de 1100 verheffen ver

boven het conventionele "vervoerrfji^Idel". Ervaar
ook het comfort en de moeiteloze besturing

in één van de acht
' verschillende
uitvoeringen.

V 67

Servicestation
STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 120
Zandvoort OC|

Telefoon 02507-4565

SIMCA

DAMES- EN HERENCOUPEUR • BONTWERKER

Chr. Meyer
Onze BONTHOEDEN, pet en baretmodellen, oog-
sten veel sukses. De prijs is er dan ook naar.

Nertz, Standaard, Pearl, Safier°en Sih/erbleu
ƒ 169.—

Biber, Bisam en Nertzstaarten ƒ79,—

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort • Tel. 3137

MODERNISEREN REPAREREN

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVESTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

UNIEKE AANBIEDING:
BIJ AANKOOP VAN 100 GULDEN OF MEER KRIJGT

U EEN GOUDEN VIJFJE CADEAU!!!
(Geldig t/m 4 december)

- è tKeuze uit grote sortering gouden^ tientjüs en
vijfjes in 14 kar. gouden rand, alleen bij ons
reeds vanaf 21.95

Mooie sortering 14 kar. gouden herenmanchet- . - c u
knopen, v.a 65.-

Grote sortering zilveren speelgoedjes, bij ons , •
tegen de ALLERLAAGSTE prijzen de mooiste
modellen, enkele voorbeelden: * ~
man op flets • 27.50
paar op bank onder parasol 47.50
huifkar met 2 ossen 72.50

Zilveren theeservies met parelrand, 3-delig,
bij ons , 750.—

Zeer mooi gegraveerd zilveren roomservies op 1

zilveren blaadje, geen 335.-, maar bij ons si. 295.—<
Leuke zilveren kandelaars, reeds vanaf 29.50
Occasion: grote zilveren broodmand met 'parel-

rand 350.—
Zeer mooie 14 kar. gouden fantasiecolliers, b.v.

, met kantmotief 129.50
gzgn. bananenchoker, zeer zwaar model 285.—

o BRILJANT TEGEN GROOTHANDELSPRIJZENÜ
KIJK EN VERGELIJK '-

Witgouden ring met mooie, WITTE briljant!6 w

0.44 karaat ' 475.—
Prachtige witgouden achtring (kleins prlnsesse-

ring) met 18 zeer witte briljanten, liefst 0.73
kar., bij ons slechts voor 595.—

14 kar. gouden rijring met 5 briljanten, leuk
rivièramodel T..(,s. ,, 145.-77

Witgouden rijring, waarin 3 zeer grote witte
briljanten, 1.10 kar., geen 1450.-, til] ons si. 895.—

Zeer mooie witgouden ring, waarin 171CABSO-
LUUT WITTE briljanten, totaal 0.6f kar.,
model markies, geen 795.— doch slechts 525.—

INKOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper- en
zoutstroolers, kandelaars, gouden • en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.

Ook komplete inboedels en taxatie!! < .

Fa. Van Ravestein
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 - Haarlem - Tel. 023-320274



ARRY
ASSAGE

Bij het Dolfirama

Aanbiedingen geldig
van 17 t.m. 23 nov. Witte PRIJZEN en GULDENS voordeel!

Van Nelle Supra
2.35 - 16 is C en C prijs

2.19

ANANAS
stukjes
Literblik
1.59 - 61 is C en C prijs

0.98

HERO
Erwtensoep
Literblik
1.98 - 21 is C en C prijs

1.79

OAGMELK
Literpak

74 - 10 is C en C prijs

0.64
Dobbelman
plm. 21/2 kg Waspoeder

6.15 - 65 is C en C prijs

Herschi
Literfles Cassis

1.15 ~ 17 is C en C prijs

Mars

50 0.98

Trio - Pak

1.20 - 22 is C en C prijs

0.98

Gesneden

wit en bruin brood
92 -- 24 is C en C prijs

0.68
Nutroma
1/1 liter Koffiemelk

1.28 - 10 is C en C prijs

18

Nescafé
Pot - 200 gram

7.80 - 2.11 is C en C prijs

5.69

Alle potjes

OLVARIT
met 4 cent korting

UNOX
Weense worstjes

1.35 - 26 is C en C prijs

1.09

BAVARIA
Pijpjes Pils
héél krat, 24 pijpjes
8.40 - 1.45 is C en C prijs

6.95

Panty P.
Fantasie Panty

4.50 - 55 is C en C prijs

3.95

Spliterwten
500 gram
Prima kwaliteit

98 - 19 is C en C prijs

Sherry
3 flessen

13.50 - 3.50 is C en C prijs

0.79 10.-
Zelfrijzend bakmeel
500 gram

79 — 14 is C en C prijs

0.65

ANTON HUNNIK
Lunchworst

89 - 20 is C en C prijs

0.69

Panklaar week
Dubbeltjes korting

500 gr. Worteltjes 49~3£

500 gr. Hutspot 49-39

500 gr. Rode kool 49-3S

Margarine
3 pakjes
voor slechts

L-
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mrn-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
/ 13,50 per jaar
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20,-
iosse eksereplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.ruv, drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
oostbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

provincie ziet wel wat
in projekt
12 maanden zomer
Vanwege de strukturele moeilijkheden In
het hotelbedrijf ziet het provinciaal bestuur
van Noord-Holland het plan 'twaalf maan-
den zomer' graag tot stand komen. De pro-
vincia ziet in het projekt een mogelijkheid
de problemen te verminderen. Wel bestaat
er voorbehoud t.a.v. de vormgeving van het
plan, maar dit betreft uitsluitend de afme-
tingen van de bouwmassa's. Dit blijkt uit
het verslag van de besprekingen die op 2
november j.l. zijn gevoerd op het bureau
van de Prov. Planologische Dienst en waar-
aan werd deelgenomen door genoemde
dienst, de provincie, de gemeente Zand-
voort en Bam-Vermeulen. B en w delen dit
mee aan de gemeenteraad welke het plan
'twaalf maanden zomer' in de maandagbij-
eenkomst opnieuw In behandeling zal ne
men.

Volgens het kollege is de vertraging bij de
voorbereiding van het projekt in geen en-
kei opzicht te wijten aan de initiatiefne-
mers Bam-Vermeulen, maar aan het uitblij-
ven van het antwoord van Gedeputeerde
Staten. Eerst na herhaald aandringen onzer-
zijds, schrijven b en w, hebben gedeputeer-
den hun standpunt t.a.v. het plan bepaald.
In hun schrijven van 15 september j.l. de-
len zij mee dat het projekt 'twaalf maan-
den zomer' in strijd is met het streekplan
voor Zuid-Kennemerland, maar dat er rede-
nen aanwezig zijn bij de beoordeling van
het projekt toepassing te geven aan de al-
wijkingsprocedure neergelegd in de Wet op
de Ruimtelijke Ordening. Tegen het rekrea-
tieprojekt zelf heeft het provinciaal bestuur
geen stedebouwkundig bezwaar, maar het
wenst zich een oordeel over de uiteindelijke
vormgeving voor te behouden.
De daarop gevolgde bijeenkomst van 2 no-
vember j.l. met de PPD, provincie, ge-
meente Zandvoort en Bam-Vermeulen heeft
tot resultaat gehad dat van gemeentewege
een konsept-bestemmingsplan zal worden
opgesteld, waaromtrent nader overleg zal
worden gepleegd met de Prov. Planologi-
sche Dienst en de provinciale griffie. Ver-
der zal van de zijde van Bam-Vermeulen
aan de hand van recente schetstekeningen
een eenvoudige maquette van het objekt
en de omgeving worden vervaardigd. Een
en ander zal op een bijeenkomst op 9 de-
cember a.s. met de PPD worden doorge-
praat.
Naar aanleiding van opmerkingen van en-
kele raadsleden over het achterwege blij-
ven van de halfjaarlijkse rapporten van
Bam-Vermeulen, schrijft het kollege, dat het
weinig zin heeft te diskussiëren over het
tijdstip, waarop de rapporten moeten wor-
den ingediend. Belangrijker acht het de
vraag of de initiatiefnemers van het plan
in de afgelopen periode inzake de voorbe-
reiding hebben gedaan wat in de gegeven
omstandigheden van hen kon worden ver-
wacht.
Volgens b en w bestaat dit uit een op 14
mei van dit jaar verschenen brochure wel-
ke volgens Bam-Vermeulen moet worden
beschouwd als de eerste afronding van de
rapportage. Verder is er een begeleidend
schrijven, waaruit naar de mening van het
kollege blijkt, dat er reeds veel professip-
nele arbeid aan de technische opzet en uit-
werking van het projekt is verricht. De
plannenmakers stellen zich echter op het
standpunt, dat verdere voorbereidende
werkzaamheden pas ter hand kunnen wor-
den genomen, nadat de bestemming van
het aangeboden terrein planologisch is aan-
gepast.
B en w stellen aan het slot van hun schrij-
ven voor de 'rapportage' (aanhalingstekens
van het kollege • red.) van Bam-Vermeulen
voor kennisgeving aan te nemen en de ver-
dere ontwikkeling af te wachten.

•Uit het tussen aanhalingstekens plaatsen
van rapportage door b en w mag men wel
opmaken dat zij nauwelijks zijn geïmpo-
neerd door de tot op heden door de Inltia-
tiefnemers van het altijd zomerprojekt ver-
strekte Informatie. En terecht, want de
brochure bevat nauwelijks meer dan een
fraai verpakte verzameling S.T.E.R.-achtlge
kreten die het plan bejubelen. Op belang-
rijke vragen als financiering en eksplotatle
van het projekt in de duinen blijft de bro-
chure-rapportage-dokumentatie het antwoord
schuldig. En het achterwege blijven van die
Informatie kan toch niet worden toegeschre-
ven aan het lange uitblijven van een ant-
woord van de provincie op het plan.
Dat het kollege de raad nog vraagt de ver-
dere ontwikkeling van het plan af te
wachten valt alleen te verklaren uit over-
wagingon van gezlchts- en prestigeverlies.
Het zijn tenslotte b en w geweest die de
raad hebben overgehaald grond voor dit
projekt te reserveren. Het kollege zou er
verstandig aan doen even door de zure schil
heen te bijten en met de raad de hele onzin
te vergeten. Het Is verspilde moeite en ver-
loren tijd.

Het door de raad op 14 december '70 ge-
nomen voorbereidingsbesluit 'Kostverloren',
waarin werd bepaald dat binnen een jaar
een bestemmingsplan moest worden voor-
bereid voor het terrein ten noorden van de
voormalige trambaan en grenzende aan de
Kostverlorenstraat (ooostzijde), komt bin-
nenkort te vervallen.
Aangezien voor' dit terrein het ontwerp-
bestemmingsplan nog niet is gereed geko-
men en een goede ruimtelijke ontwikkeling
van het gebied van het grootste belang is,
achten b en w het gewenst, dat voor dit
terrein opnieuw een voorbereidingsbesluit
wordt vastgesteld. In dit besluit kan uitge-
zonderd worden het gebied, waarop de
N.C.H.B. een bejaardentehuis zal bouwen.
Dit projekt is nl. in overeenstemming met
het geldende bestemmingsplan. Tevens kan
het gebied, dat inmiddels eigendom van de
gemeente is geworden, buiten beschouwing
worden gelaten, aldus b en w.

Het kollege stelt de gemeenteraad voor te
besluiten voor de avondopenstelling van
winkels gedurende de St. Nicolaas- en Kerst-
periode, de zgn. Haarlem-regeling in te voe-
ren. Deze regeling voorziet in een openstel-
ling van de winkels tot 10 uur met een
rustpauze van 6—7.30 uur op basis van
tijdens de Nicolaasperiode in acht te nemen
vrijwilligheid en verder de opheffing van de
middagsluiting in die weken. Een dergelijke
regeling wordt mede geadviseerd door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haarlem en omstreken.

RAADSMARATHON
BEGINT MAANDAG
Voor de behandeling van de gemeentebe-

groting '72 zijn drie avonden uitgetrokken:

maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24

november a.s. De vergaderingen beginnen

om half acht in het raadhuis. De agenda

luidt:

1. Notulen van de vergadering van 26 ok-
tober 1971.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Gemeentebegroting 1972.
6. Vervanging vrachtauto t.b.v. de dienst

van publieke werken.
7. Voorhavenplan Umuiden.
8. Kasgeldleningen en rekening-courant-

overeenkomst 1972 en belegging over-
tollige kasgelden.

9. Avondopenstelling winkels gedurende
de St. Nicolaas periode.

10. Vaststelling nieuwe salarisverordening
en de eerste en tweede verordening
tot wijziging van deze verordening.

11. Vaststelling van de 'Uitkerings- en
pensioenverordening wethouders'.

12. Voorbereidingsbesluit 'Kostverloren'.
13. Rapportage plan '12 maanden zomer'.
14. Rondvraag.

meer geld
voor dekorum
Zoals de lezer weet zijn de bijeen-
komsten van de kommissies van bij-
stand van de zandvoortse gemeente-
raad nog steeds niet openbaar, maar
soms wil men wel iets aan de buiten-
wacht kwijt. Mondjesmaat uiteraard
en geen zaken die door de openbaar-
held kunnen ontvlammen. De hier
volgende zaken, besproken in het
kommissieberaad over de gemeente-
begroting voor het volgend jaar, zijn
door het kollege van b en w geschikt
bevonden voor publiciteit:

B en w kunnen zich verenigen met de
wens van diverse kommissies aan of-
ficiële ontvangsten wat meer dekorum
en cachet te geven. Het voor dit doel
op de begroting uitgetrokken bedrag
zal mede op advies van de kommissie
van financiën In de eerste wijziging
van de nieuwe begroting met vierdui-
zend gulden worden verhoogd.

Op verzoek van enkele kommlsies zal
onderzocht worden in hoeverre er
sinds het laatste Ingestelde onderzoek
sprake is van achteruitgang of stil-
stand in het gebruik van het gemeen-
telijk badhuis.

Sommige kommissies hebben gekon-
stateerd dat er weinig belangstelling
bestaat voor het maken van reklame
op de strandboekjes. Dat verdriet
deze kommissies kennelijk. Indien er
geen gegadigde voor wordt gevonden
zullen b en w de boekjes voorzien
van een tekst, welke de badgasten
attendeert op de noodzaak het strand
schoon te houden.

Diverse kommissies hebben gevraagd
of reeds kontakt is gelegd met de
Nederlandse Spoorwegen met betrek-
king tot de aanleg van een tunnel on-
der de spoorbaan l.v.m. de doortrek-
king van de Herman Heijermansweg.
Dat Is er. Het kollege deelt mede
dat binnenkort een bespreking zal
plaatsvinden met de NS. Ter zijner
tijd kan de raad een voorstel ver-
wachten tot het verlenen van een kre-
diet. Dit krediet Is benodigd om de
Spoorwegen eventueel opdracht te
verlenen de tunnelpiannen voor te be-
relden.

Op advies van de kommissie van so-
ciale zaken zullen b en w zich gaan
beraden op de kontrole op bijstand-
genletenden. Zij zullen een onderzoek
Instellen op welke wijze deze kontrole
In andere gemeenten wordt ultge-
voerd. Ter zijner tijd zal de raad er
meer over horen.

Diverse kommissleleden verkeerden
In de veronderstelling dat de aange-
kondlgde Invoering van een zgn.
woonforensenbelasting — heffing voor
het hebben van een tweede gemeu-
blleerde woning in de gemeente —
bij de behandeling van de gemeente-
begroting '72 aan de orde zou komen.
Het kollege helpt deze leden uit de
droom. Niet bij de begroting maar
wel binnen afzienbare tijd zullen b
en w hieromtrent een voorstel doen.

oppositie in gemeenteraad
wil prioriteit
voor zwembad en jeugdcentrmm
De opposltepartijen In de zandvoortse ge-
meenteraad, Inspr. nu, d'66 en azb achten
het van bijzonder belang dat voor het leef-
mlljeu In Zandvoort een aantal voorzieningen
worden getroffen. Hiertoe rekenen deze par-
tijen de stichting van een zwembad, een
jeugdcentrum en andere rekreatieve voor-
zieningen. Voor deze doeleinden zijn geen
gelden uitgetrokken op de gemeentebegro-
tlng voor het volgend jaar.

Dit staat in een nota die de oppositie aan
de vooravond van de behandeling van de
begroting '72 aan de raad heeft aange-
boden. Vergelijking van de begroting en re-
kening over het jaar 1969 leert aldus de
nota, dat een voordelig saldo is behaald
ad ƒ352.000.—. Voor 1970 wordt een der-
gelijk overschot verwacht. Op grond hier-
van mag worden aangenomen, dat de be-
groting over 1972 een soortgelijk beeld zal
vertonen.

voorzitter zandvoortmeeuwen verontrust
over toenemend aantal strafzaken
Tijdens de maandagavond gehouden alge-
mene ledenvergadering van Zandvoortmeeu-
wen in het kluphuis aan de Vondellaan,
heeft voorzitter N. Wertheim zijn veront-
rusting uitgesproken over het toenemend
aantal strafzaken wegens overtredingen van
spelers van de vereniging.

Vrijwel iedere zondag worden er in de wed-
strijden overtredingen gemaakt en onlangs
bereikte men het trieste rekord van tien
strafmeldingen op één dag. En dan te be-
denken, zei voorzitter Wertheim, dat een
aantal jaren geleden tien strafzaken in een
kompetitieseizoen tot de hoge uitzonderin-
gen behoorde. Spreker zei dat het bestuur
van de vereniging zich momenteel bezint op
de vraag pp welke wijze aan deze ongun-
stige ontwikkeling paal en perk kan worden
gesteld. Verder deelde de heer Wertheim
in zijn inleiding mee dat in de afgelopen
maanden zowel met het gemeentebestuur
als de KNVB besprekingen zijn gevoerd
over de speelvelden en de akkommodatie.
Over de resultaten van het gevoerde over-

leg hoopt het bestuur binnenkort meer in-
formatie te kunnen verstrekken.
Het huishoudelijk gedeelte van de bijeen-
komst werd in hoog tempo afgewerkt. De
jaarverslagen van penningmeester en se-t
kretaris kregen het fiat van de ledenver-
gadering, evenals de benoeming van de
heren J. W. Luiten en J. Veenstra' in de
kaskommissie.
Op de vergadering vond de huldiging plaats
van de leden die een kwart eeuw lid zijn
van Zandvoortmeeuwen. Na door de voor-
zitter te zijn toegesproken ontvingen de
heren J. de Graaf, J. v. d. Heuvel, J. Paap,
G. H. Beenhakker, F. Burry, R. Kerkman.
C. Keur, C. Schuiten en J. Waterdrinker uit
zijn handen het herinneringsspeldje.
Aan het slot van de vergadering, die niet
meer dan een uur in beslag nam, dankte
de ZVM-voorzitter al degenen die hun vrije
tijd door de week en op zondagen beschik-
baar stellen ten dienste van de vereniging.

geen plaats in stichting
stelt zrb teleur
De Zandvoortse Reddingsbrigade Is bijzon-
der teleurgesteld niet betrokken te zijn bij
de voorbereidingen van de bouw van een
zwembad in Zandvoort. Dit zei voorzitter
J. G. Bisenberger op de maandagavond in
het Gemeenschapshuts gehouden najaars-
bijeenkomst van de ZRB.

Wanneer er één vereniging in Zandvoort
belang heeft bij de aanleg van een zwembad
dan is het de reddingsbrigade en daarom
betreurde spreker het dat de ZRB niet was
uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur
van de Stichting Zwembad Zandvoort. Er
wordt wel op de medewerking van onze ver-
eniging gerekend, aldus de heer Bisenber-
ger, maar men acht het blijkbaar overbodig
een plaats voor de brigade in te ruimen.
Ook de sekretaris van de ZRB, wethouder
K. C. van der Mije, toonde zich niet erg
gelukkig met de gang van zaken en hij vond
het jammer dat de op non-aktief gestelde
zwemvereniging 'De Zeeschuimers' 'niet aan
het overleg deelnam. Spreker was evenwel
van mening dat de reddingsbrigade deel van
het stichtingsbestuur zal kunen uitmaken.
Daar had hij het volste vertrouwen in.
In zijn inleiding releveerde voorzitter Bisen-
berger de aktiviteiten van de kustbrigade in
het afgelopen zomerseizoen. Er werden in
totaal vierentwintig reddingen verricht en in
negen gevallen verleende ZRB-vrijwilligers
assistentie. Helaas waren er, ondanks de
inspanningen van de brigade, twee verdrin-
kingsongevallen te betreuren.
De bliksemakties onder de strandbezoekers
hadden ruim vierduizend gulden opgeleverd,
de stickersaktie bracht rond achthonderd
gulden op en de glazenaktie tweeduizend
gulden. Wel een bewijs voor de populari-
teit van de brigade, meende de voorzitter.
De voorbereidingen voor de viering van het
gouden jubileum van de brigade in maart
van het volgend jaar, zijn in volle gang. Ge-
pland zijn o.m. een officiële ontvangst, een
kindermiddag, feestavond en bondsstrand-
dag. Morgen, zaterdag 20 november, start
een jubileumaktie onder de zandvoortse be-
volking. Door middel van een huis-aan-huis
verkoop van donatiekaarten hoopt men van
de opbrengst een nieuwe boot als jubileum-
geschenk aan te bieden.

ZWEMBAD NIET SAMEN
MET PROJEKT
TWAALF MAANDEN ZOMER
De Stichting Zwembad Zandvoort zal haar
bouwplannen voorbereiden en ontwikkelen
los van het twaalf maanden zomerprojekt
van Bam-Vermeulen. Dit is duidelijk tot
uiting gekomen tijdens een bespreking die
in het begin van deze week plaats vond
tussen het bestuur van de Stichting Zwem-
bad Zandvoort en de initiatiefnemers van
het' zomerplan. Tijdens dit onderhoud, dat
werd gehouden op verzoek van het dagelijks
bestuur van de gemeente, werd de mogelijk-
heid bekeken in hoeverre het eventuele eks-
ploitatietekort van het zwembad door het
plan twaalf maanden zomer gunstig zou kun-
nen worden beïnvloed.
De Stichting Zwembad Zandvoort, die op
korte termijn een zwembad wil realiseren,
streeft er naar de aanleg- en eksploitatie-
begroting alsmede situatietekeningen in ja-
nuari gereed te krijgen en aan de gemeente-
raad voor te leggen.
Verder deelt de stichting mee dat de door
de zandvoortse schooljeugd vervaardigde
tekeningen t.b.v. de bouw van een bad vanaf
heden te bezichtigen zijn voor de ramen
van het voormalige passage-restaurant aan
de kop van de Zeestraat.

Zo'n politiek, vervolgt de nota, is onjuist
zo lang het voorzieningen-niveau te wensen
overlaat. Bovendien is een gemeentelijk ver-
mogen van ca. ƒ 1800,000.— toereikend.
Voor de toekomst zijn genoemde frakties
van oordeel, dat in het begrotings- en reke-
ningenbeleid van de gemeente Zandvoort
een duidelijke wijziging dient plaats te vin-
den. Zij zijn van mening, dat de instelling
van een kommissie 'rekening en begroting'
onontkoombaar is, die de ontwikkeling van
de inkomsten en uitgaven op de voet volgt.
Naar aanleidng van het voorgaande doen
zij de volgende voorstellen:

1. De instelling van een kommissie ,reke-
ning en begroting',

2. Opheffing van de stichting Touring
Zandvoort; in het leven roepen van een
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer..
Zelfstandige eksploitatie van het cir-
cuitgebied; dit i.v.m. de uitvoering van
het principebesluit tot bestemmingsver-
andering van het circuitgebied.

3. Reservering t.b.v. de stichting Zwem-
bad Zandvoort ter ondersteuning en
stimulering van het door de bevolking
genomen initiatief.

4. Reservering t.b.v. de stichting van een
jeugdcentrum ter ondersteuning van de
arbeid van de ingestelde kommissie ad
hoc.

5. Reservering t.b.v. andere rekreatieve
voorzieningen zoals akkommodaties
voor binnen-rekreatie, verbetering van
akkommodaties van tenten- en caravan-
kampen, groen en sportakkommodaties.

Het vorengenoemde geeft de indieners van
de nota aanleiding de volgende begrotings-
wijzigingen voor te stellen:

6. verhoging van de raming van de winst
van het gasbedrijf met een bedrag van
ƒ 30.000.—.

7. Raming van een stelpost ad ƒ 10.000.-
m.b.t. voorstel 3, met dien verstande
dat mocht de gasprijs worden verhoogd
dit ekstra bedrag (van ƒ 50.000.—) in
zijn geheel zal worden bestemd t.b.v.
voorstel 3.

8. Raming van een stelpost ad ƒ 10.000.-
t.b.v. voorstel 4.

9. Raming van een stelpost ad ƒ 10.000.-
t.b.v. voorstel 5.

10. Verlaging van de post vermakelijkheids-
belasting met een geraamd bedrag van
/ 3500.— t.b.v. de afschaffing van de
vermakelijkheidsbelasting op de aktivi-
teiten van de zandvoortse verenigingen,
die zich bezighouden met binnenrekrea-
tie en deze post van ƒ 3500.— in min-
dering te brengen op de post 'onvoor-
ziene uitgaven'.

11. Overbrenging van het bedrag van
ƒ 25.000.— t.b.v. de reservering veilig-
heidsvoorziening van het circuit — post
24 van de begroting van Touring Zand-
voort' — naar de post 'onvoorziene
uitgaven'.

Ten aanzien van de rekeningen 1970 en
1971 stellen de frakties, dat zij t.z.t. naar
aanleiding van deze rekeningen de raad op-
nieuw voorstellen doen toekomen over de
verdere aanvulling van de stelposten, ge-
noemd onder drie, vier en vijf.

MEDEDELEN®
M.i.v. 1 december 1971 zullen alle onderstaande Garage-Quickservice-
bedrijven overgaan op:

Kontante betaiing

ARAL KOOYMAN STRIJDER
DAVIDS MOBILE SHELL Duinzicht
DUWEL RAAYEN VERSTEEGE
R. JANSEN RINKO ZANDVOORT. AUTOM.BEDR.

REIKT ONS DE HAND, BETAAL KONTANT



I
SPECIALE AANBIEDING

; MaconBlanc Villages
. droge supérieure

witte wijn

fles 0.72 liter

ChateaudeCarlesl967
volle, rode Bordeaux
mise en bouteilles
au chateau

fles 0.75 liter

CôtesdeProvence
droge frisse rosé wijn

f les 0.75 liter

ZilMGG

Kant-en-Mare fondue
voor ca. 4 personen,
naar smaak eventueel
kruiden toevoegen

pak 400 g ram 4*65"

PetitBoursin
knoflook, speciaal of
peper

per stuk 75 gram

Zwitserse Emmenthaler
stukje ± 200 gram

per 100 gram J^

IN ALUMINIUM KUIFJE-

PatéaTartiner
fijne smeerlevefpastei
bereid volgens Oud-Vlaams
recept VlBgram

Paté de Campagne

99
bereid met gemalen
champignons, zeer fijn
gekruid 115 gram

Mousse de Jambon
luchtige hampaté

110 gram

albertheijn

vruchtenlimonade
fles l liter

albertheijn

Afwas
fles 1 liter

Pinard
rqod,witofïosé

de eerlijke wijn zoals de Fransman
'm iedere dag drinkt

fles QKflf blocpak Q/ffT
l liter JSZ l liter JK

-j uit onze af deling delicatessen |

Paté Forestier aux
Champignons
licht gekruid met
gesneden champignons
zeer fijn van smaak

100 gram'

HELEAsperges
THREE DIAMONDS
reuzeblik 800 gram

JAPANSE

albertheijn ^
Butterscotchrepen

10 stuks
samen 280 gram

THREE DIAMONDS (Mf
blik 425 gram lf

Citroensap
in plastic citroen

2 stuks
•"•(Geldig t/m zaterdag [•

Varkensfilet van de lende

500 gram

500 gram

f lonahCyclamen
•{Geldig t/m zaterdag]"

voor de hutspotUien
kwaliteitsklasse I KlIO

kilokwaliteitsklasse l

samen
nu

Jalf a Grapef ruits
kwaliteitsklasse I 8 Stuks (samen minstens 1900 gram)2.68

mpignons 159
e250qraml^5" A*doosje 250 gram kwaliteitsklasse I 2 kilo A*

uit de diepvries

gewicht ±1300 gram

blik 0.46 liter
adviespiïj'sl.36

bij AH

dl Spaghetti

pak 500 gram

^usamen 40 zakjes^I® fles 340 gram

Lageprijzeneiland Albert Heijn:
in een dure wereld een oord
van Altijd Lage Prijzen, waarvan
u zich iedere dag in iedere
AH-winkel kunt overtuigen.

Prijzen gelden van donderdag 18 t/m woensdag 24 november

BESCHAAFDE DAME, 65' jr. zoekt

vrije WOONRUIMTE
etage, tuinhuis, of zomerhuis m. keuken,
ongemeubileerd.

Brieven onder no. 8604, Zandv. Crl. I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camérlingh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 58 45*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort f Telefoon 2663



In de SuperMarts met een drogisterij afdeling

Parfum de toilette
handige aerosol verstuiver f lacon 90 cc.6.-
Kapgarnituur SM . kam. A m
borstel - en tandenborstelkoker 4delig BI*

lederen Make-Up beurSJG £50
met beugel keuze uit 5 kleuren ift*

m Schuimbad
glazen sïerkaraf

500 cc. 4.-
dennen of appelbloesem

glazen sierkaraf
750 cc. 5.-

Toiletspiegel^_ moderne vorm
rond staand model " keuze uit 4 kleuren

375
Douchemuts 3Meurendubbele sierlijke muts met kantgarnering 3.-

5 Spellen-
magazijn

inhoud: ganzenbord, mens
erger je niet - halma -

wedrenspel, vlooienspel.

Om zelf suprises in te pakken.

Sinterklaaspapier keuze uit 2 kwalitei-
ten, elk in 5 dessiris

rol 300 x 50 cm.
luxe uitvoering
rol 250 x 50 cm.60

Plakband
.12 mm. breed 4rola10mtr. LP.

vacuüm -verpakt */', , ~,^ 100 gram/ta

R AU WE'GELDERSE , ; ~ T ~

ch Rook worst

^k9 9ÏJr

CflSpecQlaas
',- fijn gêltruiôË, <&•$*''< •ï'~** '"-'

uit onze afdeling gebak t/m zaterdag

3 stuks NU

-IUIT DE DIEPVRIES|-xalbertheijn

Bami-of Nasi Goreng
in aluminium ovenbakje
N 600 gram 2»
Prijzen gelden van donderdag 18 t/m woensdag 24 november

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
/ 595,-; of l x / 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 - 42 1550.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.

Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 • 5566.

Gaat u uw huurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767,

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

DUREXenBLAUSIEGEL

CONDOOMS
nu NOG voordeliger

ENORME KORTINGEN!!

Géén bijkomende kosten en
uiterst discrete verzending.
Vraag (per brief of kaart)
onze GRATIS kleurenfolder
en uitvoerige prijslijsten of
bestel een PROEFPAKKET
(inhoud 25 stuks) a ƒ 10.—
per aangetekende brief of

girorekening 2405792.

B.I.S. INTERNATIONAL
Postbus 177 • Zandvoort

Schoonmaakbedr. Zandvoort
Voor al uw nare karweitjes
ook voor kelder- en zolder-
opruimingen. Tel. 6129.

Te koop boerenwagen
(hooiwagen) voor dekoratie
in park of tuin. (Zaterdags
en zondags open,
Schipbroekenweg 11,
Santpoort-Noord.

Wie wil jong a.s. echtpaar
helpen aan woonruimte?
Huur tot max. ƒ 200.— p.m.
Inl. W. Drayerstraat 5.

Schilders-
bedrijf

. v.
Telefoon 2638.

Adverteert in dit blad

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 - Haarlem

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v. a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs !

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Te koop wollen Camel
damesmantel mt. 40, f 45.-.
Mod. Camel Houtje touwtje
jas m. capuchon mt. 40,
ƒ 30.—. D.grijze wollen
heren winterjas mt. 48-50,
ƒ 40.—. Kort synthetisch
d.bruin pruikje, ƒ 20.-. Kost-
verlorenstraat 43, tel. 6035.

Heden is na een korstondige ziekte van ons heengegaan onze beste broer,
zwager en oom

FRANS DROMMEL
weduwnaar van Jacoba Manuel

in de ouderdom van 77 jaar.

Namens de familie:
K. DROMMEL

Zandvoort, 16 november 1971
Hobbemastraat 7
Correspondentie-adres:
Nicolaas Beetslaan 60, Zandvoort.

De overledene ligt thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren: vrijdag-
middag van 2—4 uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 20 november a.s.
om 10.30 uur, op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf huis, circa 10.15 uur.

Op 11 november is van ons heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

CHRISTINA HERMINA DE ROOIJ
Weduwe van Aren Zaaijer

in de ouderdom van 88 jaar,

Uit aller naam:
Wellington (Eng.): J. PYM-ZAAIJER

Santpoort, 16 november 1971
Correspondentie-adres:
Lagedijk 176, Zaandijk

De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij U en al ons personeel, onze hartelijke dank voor de grote
belangstelling na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze zeer zorgzame vader

JAN HINDRIK BEKEKNKAMP
E. M. BEKENKAMP-KET
JAN H. BEKENKAMP
RITA BEKENKAMP-VAN ELDIK

Amsterdam, november 1971
Nieuw Herlaer 15, Buitenveldert

Dankbetuiging SCHILDERSBEDRIJF
Mevr. JOOSTEN-GERBRANDS verlaat de _ _ _ _ O
school op 30 november. Gelegenheid tot fel J. VBQ. B OS &
afscheid nemen na kwart voor vier.

W. H. Suringarschool,
Corn. Slegersstraat 9

stewart vindt
circuit niet veilig
De Britse autocoureur en wereldkampioen
Jackie Stewart vindt het circuit van Zand-
voort niet veilig, Vorige week verklaarde hij
in een vraaggesprek dat sommige banen
voor de coureurs volgend jaar onaanvaard-
baar zullen zijn indien ze niet tijdig worden
verbeterd.
Eén van die banen is volgens Stewart het
circuit van Zandvoort. De kritiek van de
coureur richtte zich met name op het wég-
gedeelte waarop Piers Courage vorig jaar
verongelukte. Dit gedeelte is nog steeds
niet overeenkomstig onze eisen gewijzigd,
aldus Stewart. Hij was van mening dat een
aantal banen orde op zaken moet stellen of
ermee ophouden. De wereldkampioen zag
diverse voor komend jaar geplande wedstrij-
den dan ook niet doorgaan. Wij verliezen
op dit moment te veel van onze beste rij-
ders, aldus de Brit.
Het is zeker niet de eerste keer dat Stewart
zich zorgen maakt over de veiligheid van
autocircuits. Vorig jaar wist hij, als vice-
voorzitter van de vakbond van formule 1
rijders, gedaan te krijgen dat de grote prijs
van Duitsland verplaatst werd naar Hoeken-
helm omdat de Nürnburgring naar zijn
mening niet veilig genoeg was.
Volgens een NAV-official, de organisatie die
o.a. de grand prix races op Zandvoort or-
ganiseert, doet Zandvoort er van alles aan
om de baan zo veilig mogelijk te maken.
Hij verklaarde ook dat er geen veilige cir-
cuits bestaan. De ene baan is alleen iets
onveiliger dan de andere.
Dat klinkt niet erg geruststellend na de her-
haalde; • verzekering dat Zandvoort niet
alleen over een veilig maar zelfs het vei-
ligste circuit van Europa beschikt.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 2000 Brandmelding
Letterreklame • Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen 4444 Politie (alleen noodgevallen)

mars ging moeiteloos
langs suvrikri en racing agon
Zaterdagavond speelde Mars Energie Stars
voor weinig publiek de thuiswedstrijd tegen
Suvrikri uit Den Haag. Gedurende de gehele
wedstrijd domineerde de Marsmannen zon-
der tot het uiterste te hoeven gaan.
Zondagmiddag versloeg Mars ook Racing
Agon.

Mars Energie Stars startte in de vertrouwde
basisopstelling (Childress, Brissant, Leys-
ner, Stiphout en Tuinstra), welke geen moei-
te had de Hagenaars van het lijf te houden
met een man-to-man verdediging en goed
opgezette aanvallen.
Geleidelijk aan liepen de Marsmannen weg
van hun tegenstanders, waarbij helaas te
veel persoonlijke fouten vielen. Reeds kort
na het begin was Leysner al in het bezit
van 3 persoonlijke fouten terwijl ook Tuin-
stra spoedig een zelfde aantal bereikte. Bij
de stand 34-21 zag coach Jan Boogaard
zich genoodzaakt 'Leysner te vervangen,
vlak voor de rust (45-31) haalde hij bok
Tuinstra uit het veld.
Na de rust was de basisopstelling gewijzigd
en bestond uit Childress, Brissant, Kassteen,
Kroder en de van een blessure herstelde
Rob Boogaard. Ook nu geen enkele moeite
voor de Marsmannen om de voorsprong te
vergroten al werd het spel er niet beter op
en gingen enkele spelers het te veel in indi-
viduele akties zoeken, wat het kijkspel niet
ten goede kwam. Na 10 minuten in de twee-
de helft haalde coach Jan Boogaard Mike
Childress uit het veld en zette Brissat. die
enig tijd op de bank gezeten had, weer
in. Ook hij kon niet voorkomen dat het spel
er steeds slechter op werd.
Het fanatiek spelende Suvrikri probeerde de
score een beter aanzien te geven, waarbij
vaak overtredingen werden gemaakt, welke
door de goed leidende scheidsrechters op
de juiste wijze werden bestraft. Bestraft
werd ook Rob Boogaard die wegens aan-
merkingen op scheidsrechter Leegwater de
hal moest verlaten.
Mars Energie Stars speelde nu rustig naar
het einde welke met 96-61 voor Mars aan-
brak. Opmerkelijk voor het peil van de wed-
strijd was het dat in de laatste 2 minuten
geen enkel punt meer werd gescoord.
Topscores waren Brissant 4-22 en Leysner
10-4. Voor Suvrikri was het Wezer 11-8.

Zondag behaalde Mars opnieuw winst, nu
was het Racing Agon dat werd verslagen.
Bij de rust van deze slechte wedstrijd was
de stand 30-38 in het voordeel van de
kustbewoners.
Het einde kwam met 90-49.
Voor de produktie van de Marsmannen werd
gezorgd door Leysner 8-10 en Tuinstra 6-25.
Mike Childress werd samen met Racing
Agon- aanvoerder Petrici door scheidsrech-
ter Onrust voortijdig naar de kleedkamer
gestuurd.

De stand in de ere-divisie:
Levi's Flamingo's' 15-28; Transol R/Z 16-28;
Fiat Stars 13-24; Mars Energie Stars 15-24;
Factotum Punch 15-20; Haarlem Cardinals
15-12; Racing Agon 14-10; DED 15-10; Bona
Stars 15-10; Landlust 15-4; Donar 15-4; Su-
vrikri 15-4.
De eerste 5 teams hebben zich reeds ge-
plaatst voor de kampioenskompetitie welke
in januari tussen de eerste zes ploegen zal
beginnen. De overige teams spelen in de
degredatiegroep.

3043.3044. 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

sport en spel

WATERSTANDEN

19 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.

H.W.
03.36
04.21
05.01
05.36
06.17
07.01
07.58

L.W.
11.51
00.16
00.54
01.24
02.02
02.46
03.31

H.W.
16,01
16.39
17.06
17.55
18.24
19.23
20.21

L.W.
23.58
12.31
12.59
13.11
14.04
15.11
16.02

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, F. Bakker, werkzaam
bij de gemeentelijke sociale dienst, behaal-
de te Utrecht het diploma Hogere Sociale
Arbeid.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 20 november:
A-junioren:
Vriendschappelijk:

TZB 1—SIZO 1 14.30 u.
B-junioren:
Vriendschappelijk:

TZB 1—SIZO 1 15.15 u.
Kompetitie:
115 Terrasvogels 2—TZB 2 13 u.
C-junioren:
135 TZB 1—TYBB 3 14 u.
172 TZB 2—Terrasvogels 3 13 u.
A-pupillen:
206 Hoofddorp 1—TZB 1 11 u.
220 TZB 2-RCH 3 11.30 u.
B-pupillen:

62 TZB a—HBC b 11.30 u.

Programma zondag 21 november:
19 TZB 1—Nieuw Vennep 1 14.30 u.
33 TZB 2—Zandvoortm. 7 12 u.
56 TZB 3—Schoten 5 12 u.
70 DSS 7-TZB 4 12 u.
94 VVH 6-TZB 5 12 u.

113 TZB 6—Spaarnestad 4 14.30 u.
150 DSOV 8-TZB 7 uitgest.
151 DSS 13-TZB 8 14.30 u.
166 Spaarnestad 6—TZB 9 12 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 20 november:
Meisjes junioren:
Zandvoort A1—Dames II 14.30 u.
Zandvoort BI—Alkmaar B1 14.15 u.
Alkmaar C1—Zandvoort Cl 14.15 u.
Jongens junioren:
Pinoké Al—Zandvoort Al 15.15 u.
Zandvoort B1—Pinoké BI 15.15 u.
Zandvoort C1—Castricum Cl 14.30 u.
Programma zondag 21 november:
Dames senioren:
Zandvoort l—Amersfoort l 11 u.
BDHC V-Zandvoort II 10.30 u.
Myra III-Zandvoort III 13 u.
Zandvoort IV—Qui Vive III 14 u.
Heren senioren:
Rood Wit l—Zandvoort l 14.30 u.
Kieviten III—Zandvoort II 11.30 u.
BMHC V—Zandvoort III 14.30 u.
Zandvoort IV—Hermes III 14 u.
Veteranen:
Zandvoort—BMHC C 12 u.

ZAALHANDBAL ZVM
Enkele belangrijke wedstrijden voor Zand-
voormeeuwen worden a.s. zondag weer in
de sporthal gespeeld. De heren-junioren van
ZVM — nog ongeslagen — komen om
13 uur aan de beurt. Tegen het amster-
damse Amstel Zw. zullen zij het zeker niet
makkelijk krijgen. Een spannende en goede
wedstrijd wordt verwacht. Daarna spelen
de heren-senioren tegen VZV. Voor hen moet
het mogelijk zijn de eerste punten binnen
te halen.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zondag 14 november:

Zilvermeeuwen—Zandvoortm.
Zandvoortm. 2—Vitesse '22 2
VVA 2-Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 5—OG 3
DCO 3—Zandvoortm. 6
Zandvoortm. 7—EHS 3
Zandvoortm. 8-VVH 4
ADO '20 8-Zandvoortm. 9
Schalkwijk 6—Zandvortm. 11

A-junioren:
Kennemers 1—Zandvoortm.

Programma zaterdag 20 november:
1 Zandvoortm. 1—Kennem. 1

B-juniofen:
57 Zandvoortm. 1—Haarlem 1
81 NAS 2—Zandvoortm. 3

114 DCO 4—Zandvoortm. 4
C-junioren:
131 Zandvoortm. 2—TYBB 2
163 TYBB 7—Zandvoortm. 5
A-pupillen:
199 Zandvoortm. 1-Bl'daal 1
211 TYBB 2-Zandvoortm. 2
221 Zandvoortm. 3—Bl'daal 3
232 Geel Wit 4-Zandvoortm. 4
239 Geel Wit 5-Zandvoortm. 5
245 RCH 6—Zandvoortm. 6
B-pupillen:
249 DCO a—Zandvoortm. a
266 EDO b—Zandvoortm. b
275 Zandvoortm. c—Bl'daal c
280 Zandvoortm. d—Geel Wit d
288 Zandvoortm. e—Geel Wit f

Programma zondag 21 november:
Zandvoortm.—Rood Wit A
Hollandia 2—Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3—Kon. HFC 2

29 Zandvoortm. 6—Geel Wit 2
33 TZB 2—Zandvoortm. 7
68 Zandvoortm. 8—Concordia 4
75 Haarlem 7—Zandvoortm. 9
97 DSS 9—Zandvoortm. 10

A-junioren:
168 OG 1—Zandvoortm. 1
183 EDO 2—Zandvoortm. 2

4—2
0—0
4—1
0—3
6—1
4—3
2—6
6—1
1—5

2—1

14.30 u.

14 u.
15.15 u.

14 u.

14 u.
15.15 u.

10.30 u.
13 u.

10.30 u.
12 u.
12 u.
11 u.

11 u.
12 u.

10.30 u.
11.30 u.
11.30 u.

14.30 u.
10 u.

12.30 u.
10 u.
12 u.
10 u.

9.30 u.
12 u.

12 u.
9.45 u.

BURGERLIJKE STAND
12—18 november 1971

Overleden: Aagje van Duivenboden, oud 74
jaar, gehuwd geweest met F. B. Pool.
Ondertrouwd: Jan Willem Franken en Jolan-
the Theresia Maria van Pampus. Adriaan
Jan Vossen en Anna Johanna Bol.
Gehuwd: Ronajd Verdel en Carla Johanna
Maria Sleeman. Engel'van der Meulen en'
Eveline. Albertine Bosman. Le Fat Joon Lock
en Rosali'a Josina Ursula Barneveld. Paul
Peter Officier en Catharine Jacoba Paap.
Overleden buiten de gemeenteo Jacob Har-
teveld, oud 64 jaar, gehuwd met: P Terol.
Christina Hermina de Rooij,'oud 88 jaar,
gehuwd'geweest met A. Zaaijer.



DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 20 en zondag 21 november:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 21 november:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Jeugdhuis:

10.30 uur: Jeugdkapel, dhr. A. L. Moll.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 21 november:

10.30 uur: ds. G. Kroes evang. luth. te
Haarlem.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 19.30 uur misviering, zondag te

9.30 uur eucharistie met samenzang en
kantor-organist, te 11.30 uur eucharistie
met samenzang en dames- en herenkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK
Zondag te 8.30 uur en 11 uur: h. mis-
vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

D
Gem. zit-sl.kamer rn. wasgel.
en gebr. v. keuken te huur.
Vanaf heden t.e.m. mei.
Telefoon 2063.

1 Voor showroom, winkel of kantoor

TAPIJTTEGEL-BOETIEKASTRA
KORTE. GIERSTRAAT'i - HAARLEM

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

PIANO'S STEMMEN

EN
EVENTUEEL REPARATIE

Zandvoort, tel. 6183

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

J. G. ANDERSON
Arts

AFWEZIG van 23—29 nov.
Waarnemers: dr. Drent,

dr. Flieringa en dr. Zwerver

Aangeboden vanaf 15 jan.,
voor permanente bewoning,
vrije, gestoffeerde, zeer
mooie parterre-woning, voor
echtpaar zonder kinderen.
Bijzonder leuk gelegen nabij
centrum van Zandvoort.
Huurprijs / 420.— p, mnd.
Br graag onder no. 8603,
Zandv. Crt.

Flinke werkster gevr. v.
donderdag. Mevr, J, Vaster-
man, Brederodestraat 41,
Zandvoort. 02507-2864.

Ongem. zit-slp.kam, en kook-
gelegenheid te huur v. perm.
Huur ƒ 200.— p.m.
Br. no. 8605, Zandv. Crt.

Wiskunde bijles gevr. Leerl.
5 j. gymn. B. Tel. 3519.

Heer zoekt kamer met
pension in eenv. net gezin.
Br. no. 8602, Zandv. Crt.

Kennemer Bar y.a. vrijdag
26 nov. zijn wij weer de
weekends geopend.

Te koop antieke koets
(Landauer) vanaf zondag
14—11, in park of tuin of
voor trouw rijden. Schipbroe-
kenweg 11, Santpoort-N.

Ter overname gevr. 1 paar
kunstschaatsen m. schoenen
mt. 35 sch. Tel. 2362.

Te koop gasfornuis (Dor-
drecht) met oven + grill,
Fasto-keukengeiser, 3-zits-
bank + 2 fauteuils (klassiek
model), eiken sjoelbak met
schijven. Tel. 4142.

Echtpaar — ingezetenen v.
Zandvoort — zoekt moderne
eengezinswoning, welke be-
gin 1972 is te aanvaarden.
Bij voorkeur met centrale
verwarming en garage (of
de mogelijkheid er een te
bouwen). Tot ca. ƒ75.000.
Br. no. 8601, Zandv. Crt.

Te koop kopergeklonken
houten vlet 5.20x1.80 m.
zeil, ƒ 1300.—. Tel. 5566.
Oosterparkstraat 56.

140 Itr koelkast, 3 jr. oud
i.pr. st. aangeb., / 100.—.
B. Heeroma, Wilhelmina-
weg 56. Tel. 5211.

Verloren maandag 15 dezer
een beige damesvest. Terug-
bez. a.u.b. aan F. van Dalen,
A. J. v. d. Molenstraat 56.

Rookt U sigaren?
575 merksigaren, ƒ 100,—
Na 6 uur, Hogeweg 75.

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoori"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Voor uw gezellige borreluur

,,0ok gelegenheid tot doorzakken"

BAR

The
DISKOTHEEK

Bang
Bang

Stationsstraat 17 • Zandvoort

Tel. 02507-5340

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuits
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Makelaar °G
H. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Een anders dan
anders cadeau?

Geef
een
pretpakket:
van
Talens
Kies uit
16 modellen bij:

KEUR VERF
Paradijsweg 2

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap / 1,— per Jaar per gezin.

SINT Elf PIET OP BEZOEK
Telefoon 6059 voorheen 4690. Na 20 uur bellen.

Café-Restaurant Van Houten
Reeds bekend om zijn uitgebreide

a La Carte-keuken heeft

iedere vrijdag mosselen-avond
ZEESTRAAT 29 - TEL. 2781 - ZANDVOORT

Uw auto roestvrij....
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
Za ras/voort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

een naam om te onthouden, daar moet üzijn!

(groothanddsprijzen voor publiek)

eigen parkeerterrein
Industrie-terrein Cruquius bij Heemstede;

telefoon 023-288151/288152(4 lijnen)

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

adverteren
doet verkopen

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwatcr-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

RADIO PEETERS GAAT WEG ! ! !

van de Passage en wel begin volgend
jaar, januari of februari ongeveer.
We gaan met z'n allen naar de Haltestraat
waar de firma Ten Broeke al druk aan
het verbouwen is. We krijgen daar zo'n
30 m diepe en 5 m brede winkel. Het
zal er in ieder geval gezelliger worden
dan op de winderige en koude Passage.
Het assortiment zal ook sterk worden
uitgebreid. Veel meer tv's en ktv's,
veel meer elektrische huishoudelijke
apparaten, veel meer Hifi apparatuur
en veel meer enz. Ook krijgen we een
groot magazijn, dus bijna alles uit
voorraad leverbaar. Maar het fijnste,
is wel, we krijgen een goede technische
dienst. En wat wil een mens nog meer.
Misschen weet u wel iemand, die de
winkel op de Passage van ons wil over-
nemen of voor een zacht prijsje de huur
tot volgend jaar juni.
Dus vergeet het niet, we zijn nog op de
Passage tot januari of februari, daarna
in de Haltestraat en daar hebben wij een
20-jarig contract, dus zoals u ziet
zijn wij hier nog wel even.

Met de vriendelijke groeten,
Wim Peeters

aan
Ld4:+, Tg7 (de narigheid is, dat op 23.
...Dd4: wegens 24. Pg6+ niet gaat) 24.
Pg6:l, Dg6:, 25. Dg6:, hg6:. 26. Tc7 etc.
Aangezien 22. :...De5 faalt op 23. Pg6:+,
hg6:, 24. Dh3+, Dh5, 25. Th4. moet Zwart
wel naar 22. ....Tf4: grijpen. Helaas voor
hem is ook die zet onvoldoende) 22. -...Tf8x
f4, 23. Td4-d8+e Lg7-f8 (Of 23. ....Tf8, 24.
Tf8:+, Lf8:, 25. De4:, 26. Ld4+, Tg7, 27. Tc8.
In alle varianten is de werking van de witte
lopers moordend) 24. Td8xf8+l en Zwart
gaf op wegens 24. -...Tf8:, 25. De4:, Le4:,
26. Ld4+, Tg7, 27. Tc7 etc.

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak, Wii-
helminastraat 28, Haarlem.

Het jongste russische kampioenschap is iet-
wat verrassend gewonnen door Savon, die
met 15 uit 21 maar liefst 1'/2 punt voor
bleef op de nummers 2 en 3, Smyslov en
Tal. Grootmeesters als Taimanov en Geiler
(die toch tot de wereldtop behoren) ein-
digden ergens in de middenmoot! Van de
falende Geiler is hier toch nog een goede
partij. Het slot, waarin de witte lopers
oppermachtig zijn, is grandioos.

GELLER • KAPENGUT
Leningrad 1971

I. d2-d4, Pg8-f6. 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pb1-c3,
d7-d5, 4. c4xd5, Pf6xd5, 5. e2-e4, PdSxeS,
6. b2xc3, c7-c5, 7. Lc1-e3, Pb8-c6, 8. Lf8-
c4, Lf8-g7, 9. Pg1-e2, 0-0, 10. 0-0, c5xd4,
II. c3xd4, Pc6-a5, 12. Lc4-d3, b7-b6, 13.
Tal-cl. Lc8-b7? (Misl Zwart moet hier eerst
13. ...e6 spelen; een enkel voorbeeld: 14.
Dd2, Lb7, 15. Lh6, De7, 16. Lg7:, Kg7:.
17. Df4, Tac8, 18. h4. Pc6, 19. h5, e5l met
goed tegenspel voor Zwart, Szabo-Filip,
Olympiade 1956. De zwartspeler schijnt na
13. ...e6 voor 14. Da4 bang te zijn geweest;
de theorieboeken geven dan echter het voor-
beeld 14. ...Ld7, 15. Da3, Tc8. 16. La6:,
17. Tel:, Lc6, 18, f3, Dd7 met gelijke kan-
sen, Rovner-Arulaid, USSR 1949) 14. d4-
d5l, e7-e6, 15. d5xe6. f7xe6, 16. Pe2-f41,
Dd8-d6 (Na de partij heeft men 16. ...De7
aanbevolen; Zwart zou dan inderdaad de
eksekutie uit de partij bespaard zijn ge-
bleven. Het is evenwel duidelijk, dat Wit in
elk geval een komfortabel spel heeft) 17.
Dd1-g4l, Ta8-e8, 18. Ld3-b5l, Te8-e7, 19.
Tfl-dl, Dd6-e5, 20. Lb5-d7! (Het zou in-
teressant zijn te weten, of Geiler hier al zijn
prechtige 22e zet had gepland) 20.
•...De5xe4 (Of 20. ...Le4:, 21. Le6:+, Kh8,
22. Ld4 etc.) 21. Ld7xe6+, Kg8-h8. Zie
diagram.

GEEN SPREEKUUR
WETHOUDER
De heer K. C. van der Mije Pzn. — wét-
houder van gemeentebedrijven, sociale en
kulturele zaken — is verhinderd op woens-
dag 24 november a.s. zijn wekelijks spreek-
uur te houden.

LEDENVERGADERING
BEJAARDENBOND
De afdeling Zandvoort van de Algem. Bond
van Bejaarden afd. Zandvoort belegt op
dinsdag 23 november a.s. haar halfjaarlijkse
algemene ledenvergadering. De bijeenkomst
vindt plaats in het Gemeenschapshuis en
begint om 14 uur. Ook niet-leden van de
bond zijn van harte welkom.

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEO

GAAT VOOR
Hef af buigende verteer t
doorgaande verkeer op
niet funderen. Ook de i

22.Td1-d4l! (Deze fantastische zet wint in
alle varianten! Op 22. gvl.d4: volgt 23.

een uirzorxterihg. HU gaahaïB af *
baigend verkeerrô&fof raHtta
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advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
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postgiro 1918910
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sinterklaas
was
in zandvoort
Zaterdag j.l. deed Sint Nicolaas, omgeven
door ontelbare Zwarte Pieten zijn feestelijke
intocht in de badplaats. Hij werd op het
Raadhuis ontvangen door het gemeente-
bestuur, dat bij monde van de heer Nawijn,
burgemeester van onze gemeente, zoals u
weet, — de hoge gast toesprak.
Het is altijd leuk een ludieke bisschop in
een gemeenschap als de onze te begroeten
en daar wond de burgemeester ook geen
doekjes om.
Zeer spektakulair was het optreden van een
der zwarte knechten, want die besteeg met
'moorse' onbevangenheid (zonder vrees of
blaam) de door de plaatselijke brandweer
beschikbaar gestelde magirusladder om
vanaf die hoge positie snoepjes naar be-
neden te strooien. Het ezeltje Chitano
bleef bij dit alles geduldig en onberoerd
en droeg op zijn (of haar?) rug de ka-
dootjes voor de zoete kinderen.
Ondanks de minder gunstige weersomstan-
digheden — wat zijn we toch verwend in
deze nazomer! — was de feestelijke rond-
tocht door het dorp een geweldig evene-
ment. Twee drumbands en een jeugdige
ruiterstoet begeleidde de vriendelijke bis-
schop, gezeten in een komfortabele calèche,
op zijn weg door de gemeente. Jawel, er
werd hoera geroepen en zelfs geaplaudi-
seerd. Het was allemaal zo hartverwarmend
dat het voorproefje van de hollandse winter
een beetje in het vergeetboek geraakte. Dag
Sinterklaasje, tot volgend jaar. .U blijft _et,,
altijd en wij blijven op uw suggestie speku-
laas en pepernoten eten.

Foto: Anth. Bakels

vfaede zi
Ruiters en amazones kregen pepernoten

Ja, wat moeten we? Ik kreeg een uitnodi-
ging van de Shiloh-familie en dat betekende
dat ik een verslag moest schrijven van de
openbare feestmiddag, die de manege
Rückert voor de kindertjes van de Shiloh-
ranch gaf. Vrienden, geloof me gerust, ik
ben zeer gelukkig geweest. Ik was gewoon-
weg blij. Kijk, ik had het onuitsprekelijke
genoegen Sinterklaas te ontmoeten. Ik kon-
stateerde dat de goed-heiligman (waarom
is hij zo 'goed'-heilig?) nou ja, ik wil alleen
maar zeggen dat deze sympathieke kerk-
vorst mijn hart gestolen heeft. Hij nam bij
voorkeur prille meisjes op z'n eerbiedwaar-
dige knieën. Tot lering ende vermaak van
de aandachtige toeschouwers.
Zwarte Piet deed een beetje vreemd aan,
die viel steeds op z'n rug op het podium en
zodanig, dat hij er geen enkle letsel van
over hield. Ik heb daar diepe bewondering
voor, want als ik mij op zo'n manier laat
vallen, zijn m'n botten wel gebroken, dacht
ik.

Goed, er was dus sprake van een Sinter-
klaasfeest-middag.
Toen de heilige bisschop binnenkwam, zon-
gen de kinderen hem spontaan toe, aange-
moedigd door de vrolijke akkordeonklanken
van tante Netty. De grote animator van de
middag was de heer Tonny. Die deed van
alles. Wat zeg ik? Hij deed niet alleen van
alles, maar hij deed alles. Maar ik moet
alleen nog even beweren dat de Grote gast
van de middag, onze Heer Kapoen, uit han-
den van de direkteur Rückert, een fles geest-
rijk vocht kreeg. Omdat het zo koud was,
zei de direkteur.
Er werd driftig gestrooid met allerlei snoep-
goed... goed voor de tandjes, zei iemand,
maar dat was een beetje zure opmerking.
Er werd een poppekastvoorstelling gegeven,

aangepast aan de situatie. De menigte was
dol-enthousiast. Sinterklaas bleef favoriet.
En dan opeens: Sjakie, een hip jongetje
met een intelligent-quotient van beneden de
veertig. Hij wist niet hoeveel 1 plus 1 is,
maar hij deed het liefste jufje pesten op
school. Lekker joch.
Tonny en tante Nettie deden het geweldig.
Tonny goochelde met behulp van een kleine
amazone van de Shiloh-ranch, tot groot ver-
maak en bewondering van de rest.
Ja, wat was er aan de hand? Nou ja, een
ontvangst van de bisschop van Myra en een
heleboel gein daarmee verbandhoudende,
Tonny, die nadrukkelijk zo genoemd wilde
worden, was enorm, tante Netty bespeelde
haar akkordeon met verbluffende vinger-
vlugheid, Sinterklaas was de vriendelijkheid
zelve en uw verslaggever (uit nood gebo-
ren) had het niet meer. Dag mensen, dag
bloemen, dag kinderen, dag iedereen.
En toen gingen de kinderen weg, met snoep
en spekulaas, beschikbaar gesteld door de
manege. En een vriend van de ranch, die
helemaal onbekend wil blijven, gaf ze ook
nog een spel mee. Wat zegt u daarop?
Je kan er echt niet meer om heen. Er wer-
den pepernoten gestrooid bij het leven.
Zwarte Piet, ongesubsidieerd, bleef vrij-
gevig.
Gut mensen, wat een heerlijke middagl

BARTJE

MAC-NICOLAASRIT
OP ZONDAG
Op zondag 28 november a.s. organiseert
de Motor en Autoclub Zandvoort de jaar-
lij kse Sint Nicolaasrit. Deelnemers(sters)
kunnen zich om 11.30 uur opgeven bij res-
taurant 'De la course". De start vindt om
13.00 uur plaats.

TAFEL VAN VERDIENSTE
VOOR REDDINGSBRIGADE
De reeds enkele malen aan verdienstelijke
burgers van de gemeente Zandvoort door
sociëteit Duysterghast uitgereikte Tafel van
Verdienste viel zaterdagavond ten deel aan
de Zandvoortse Reddingsbrigade. De onder-
scheiding werd verleend op grond van het
menslievende werk dat de brigade nu bijna
een halve eeuw — volgend jaar viert de
ZRB het vijftig jarig bestaan — ten dienste
van de strandbezpekers en baders verricht.
Bij het overhandigen van de tafel aan de
voorzitter van de reddingsbrigade, de heer
J. G. Bisemberger, ontving deze tevens een
cheque ter waarde van vijfhonderd gulden.
Dit bedrag is bedoeld als bijdrage aan de
jubileumviering in maart van het volgend
jaar.
Voorzitter Bisenberger dankte Duijsterghast
voor de Tafel der Verdienste en sprak daar-
bij de wens uit dat de kustbrigade tot in
lengte van dagen zijn nuttige taken aan het
strand zou vervullen. Na de ceremonie, die
o.a. werd opgeluisterd door de raad van
elf, de afgetreden prins karnaval Buus IV
en Sint Nicolaas en zijn pieten, startte de
kaartverkoop waarvan de opbrengst bestemd
is voor een jubileumgeschenk van de zand-
voortse bevolking aan de ZRB. Wanneer de
kaarten even vlot van de hand gaan als op
de nachtelijke bijeenkomst van Duysterghast
mag de ZRB het welslagen van de aktie met
het volste vertrouwen tegemoet zien.

ONDERWIJSMATERIAAL
NAAR
PAKISTAN
Vandaag vertrekt uit Rotterdam het ms.
Indian Resolve naar Calcutta met een enor-
me voorraad schrijf- en tekenmateriaal voor
de oostpakistaanse kinderen die in vluch-
telingenkampen in India verblijven. Het be-
treft hier de resultaten van de Jeugd Rode
Kruis-aktie 'Kinderen helpen kinderen', waar-
aan door tienduizenden jongeren op scho-
len en jeugdklups in het gehele land is deel-
genomen.
De zending bestaat uit 30.720 schoolschrif-
ten, 21.700 kleurpotloden. 18.000 potloden,
6.000 bal- of yiltpennen, 4.000 kladboks,
3.600 'puntenslijpers, 3.600 vlakgommetjes
en 2.040 linealen. Ook is een bedrag van
ruim f 12.000.— ingezameld, dat ter be-
schikking zal worden gesteld van het Indiase
Rode Kruis voor de aankoop ter plaatse van
een groot aantal schoolborden.

OPENBARE VERGADERING
VAN
STRANDSCHAP ZANDVOORT
Op donderdag 2 december a.s. belegt het
bestuur van het Strandschap Zandvoort een
openbare vergadering in het gemeentehuis.
De agenda voor de vergadering, welke om
11 uur v.m. begint, vermeldt o.m. de behan-
deling van de strandrapporten van politie
en reddingsbrigade over de afgelopen zo-
mermaanden. In haar rapport aan 't strand-
schap toont de brigade zich verontrust over
de nog steeds toenemende vervuiling van
strand en zee. Verder wordt in het ZRB-
rapport een gedetailleerde opgave verstrekt
van het aantal reddingen door de kustbri-
gade tijdens het seizoen.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
In de A-lijn leidt na de derde wedstrijd van
de eerste kompetitie fam. Heidoorn met
180.32%, in de B-lijn het dameskoppel
Brossois-Sneiders met 170.40%, in de C-
lijn het dameskoppel Baay-Trommel met
169.65% en in de D-lijn fam. Coops met
179.05%.

raad begon
gisteravond
met begroting
Na da behandeling van de notulen, de inga-
komen stukken en de benoemingen Is de
zandvoortse gemeenteraad gisteravond be-
gonnen met de begroting voor '72. Met de
stem van de hr. Fllerlnga tegen werd de
begroting voor het gas- en waterbedrijf
goedgekeurd. Daarna werd de vergadering
tot hedenavond half acht geschorst. Dan
komt de begroting voor de gewone- en de
kapitaaldienst aan de orde.

Zoals gebruikelijk gingen aan de behande-
ling van de begroting van het gas- en water-
bedrijf de algemene beschouwingen van de
raadsfrakties vooraf. De heer Wijnbeek
(d'66) noemde de door het kollege van b
en w aangeboden begroting 'een transport-
band van cijfers, een mechanisme van
keuzeloze opsommingen, die tot geen enkele
verbeelding spreken, laat staan de verbeet-
dingskracht oproepen. Het is een transport-
band van gegevens waarvoor beslist een on-
voldoende moet worden gegeven', aldus de
heer Wijnbeek.

J. G. Wijnbeek (d'66)
'Begroting: transportband van cijfers '

Op kardinale vragen — zoals de aard van
het woon-, werk- en leefmilieu m.b.t. de
funktie van Zandvort — geeft het kollege
geen enkel antwoord, zei spreker. Kan ook
geen antwoord geven wegens gebrek aan
doeleinden, tenzij men een sluitende begro-
ting als zodanig beschouwd. De koers van
het kollege is niet herkenbaar en maakt een
grijze, bestofte indruk, aldus de heer Wijn-
beek.
Pvda-wethouder A. Kerkman zou het betoog
van de heer Wijnbeek later kwalificeren als
een 'literair werkstuk'. 'Als hij het op mu-
ziek had gezet zou het misschien wel een
topper geworden zijn', aldus deze bewinds-
man. De heer Wijnbeek, vervolgde de wét-
houder, verwacht van de gemeentebegroting
kennelijk een poëtisch stuk. Maar dat kan
en mag een begroting niet zijn. B en w
hebben tot taak een zo goed mgelijk even-
wicht tussen inkomsten en uitgaven te
scheppen en de raad zo mogelijk een slui-
tende begroting aan te bieden. Dat heeft
de nodige moeite gekost, maar het is ten-
slotte door enkele gunstige omstandigheden
gelukt, zei de heer Kerkman.
Meer over de algemene beschouwingen en
de hedenavond voortgezette behandeling van
de gemeentebegroting '72 treft de lezer in
de krant van a.s. vrijdag aan.



meer psychologisch inzicht
van de artsen
kan zelfmoorden voorkomen
Negentig procent van de zelfmoorden zou- Negentig procent van de' zwaar depressief
den voorkomen kunnen worden, wanneer de aangelegde mensen in Rotterdam, die vol-

artsen blijk zouden geven van wat meer psy' ««? ̂ ^**S^O^ &SS
chologisch Inzicht. stig, uitnde probleemwijken van Rotterdam
Dit staat In het jaarrapport van de britse (zoa)s;Feijenoord en de Afrikaandenwijk).
k o i s s i voor medisch onderzoök die xlctf"" dezfesaneringswijken en volksbuurten ' s

c)iblijkensnsegevens van de rotterdamse po t e. . . , , . . . . . c ) i i j e n s n s e g e v n s van e r o e r a m s e po e
met het oog op het Indrukwekkend toene- het kriminal)iteitspercentage ook veel hoger
mende aantal zelfmoorden over dit. vraag
stuk gebogen heeft. 'son

Bij vrouwen is het geregistreerde aantal
zelfmoorden gemiddeld 2,2 per 1.000. Bij
de mannen is dit cijfer 1,75 op de 1.000.
Maar vooral bij jongelui neemt de neiging
tot zelfmoord onrustbarend toe, zo zegt het
rapport.
Het belangrijkste vraagstuk is dat van het
ontdekken van de neiging tot zelfmoord.
De psychiatrische statistieken duiden aan,
dat het 'grootste deel van degenen die tot
het uiterste gingen, in de week voor hun
poging daartoe, een arts hebben geraad-
pleegd en dat 90 procent van hen psycho-
logische moeilijkheden had, die gemakkelijk
te ontdekken waren, meestal betrof het me-
lanchologie en alcoholisme.
De kommissie heeft kursussen georgani-
seerd die de artsen in staat moeten stellen
beter eventuele voornemens tot zelfmoord
van hun patiënten te ontdekken.

'In gemeenschappen, die zich kenmerken
door autoritaire verhoudingen, komen weinig
zelfmoorden voor. Deze gemeenschappen,
waar traditionele gezagsverhoudingen heer-
sen, kennen een lager aantal zelfmoorden
dan de moderne, gedemocratiseerde maat-
schappij. In diezelfde traditionele gemeen-
schappen bleek het aantal moorden daaren-
tegen hoog te zijn'. C. Bagley, psychiater
van de universiteit in Sussex, in Engeland,
haalde deze resultaten uit een Amerikaanse
onderzoek aan in zijn inleiding op het Nij-
meegse Symposium over het voorkomen van
zelfmoord.
Bagley pleitte daarmee evenwel niet voor
een reaktionaire politiek, maar, zo zei hij:
'de prijs van de vooruitgang in de richting
van persoonlijke en morele vrijheid, is de
onzekerheid van veel individuen over hun
plaats in de maatschappij. Deze onzeker-
heid is een faktor 'die' zelfmoord of pogin-
gen daartoe bevordert'.
Professor Van de Loo van de vakgroep psy-
scholgie van de nijmeegse universiteit kon-
stateerde, dat er lange tijd een taboe ge-
legen heeft, op thet verschijnsel zelfmoord.
De heersende stroming in de wetenschap is
nu, zelfmoord niet op de eerste plaats te
verklaren uit individuele psychische afwij-
kingen, maar met name uit sociale faktoren.
Prof. Van de Loo schatte het aantal gees-
teszieken onder de zelfmoordenaars op tien
procent. Nu erkent menigeen dat zelfmoord
niet zo zeer zelfvernietiging is, als wel het
gevolg van beïnvloeding van een ander per-
soon of de omgeving.
David Moore uit Engeland gaf een overzicht
van de Samaritans-beweging die zich onder
meer bezighoudt met het voornemen van
zelfmoord. De beweging beschikt over elf-
duizend vrijwilligers die kunnen worden in-
geschakeld om een persoonlijke, menselijke
relatie op te bouwen met de persoon in
nood.

FAMILIEBERICHTEN

Heden is onze lieve, zorgzame moe-
der, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder en vriendin
Margaretha Hendrica Paap-Beekhuis
van ons heengegaan, in de ouderdom
van 88 jaar.

Uit aller naam:
Heemstede: T. Paap

Zandvoort, 19 november 1971
Korrespondentie-adres:
Rembrandtlaan 43, Heemstede

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben woensdag 24 november om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek van 'Het Huis in de Duinen',
omstreeks 13.40 uur.

Geen toespraken

Voor uw gezellige borreluur ,,

„Ook gelegenheid tot doorzakken"

BAR

The
DISKOTHEEK

Bang
Bang,

Stationsstraat 17 - Zandvoort

Tel. 02507-5340

dan in de nieuwbouw- en tuinwijken, terwijl
bovendien deze oude wijken een konsentra-
tie vertonen van buitenlanders onder wie
veel gastarbeiders. ' • '

A U T O R U S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Losprijs ƒ 12,50 per uur.

Van Lennepweg 20/2, telefoon '4943.

Haarlem, Karel v, Manderstraat 91.
Tel. 023—325713. : *S

Drukkerij Oudt
"/h Gartenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507^ 2,135

V O O R A L U W D R U K W E R K l

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
H ef af buigende verkeer mag her recht. t
doorgaande verkeer op dezelfde weg 1

nier funderen. Ook de voetganger nleff.

goal-voor,
Hijgaa?opde-
zelfitev, '

„•.aa rram vormr
een uitzondering.' Hij gaar als af-
buigend verkeer cvóór her «*Moor.
gaande verkee*
op dezelfde weg.

BELANGRIJKE
il TELEFOONNUMMERS

lEN ADRESSEN

ï2000 Brandmelding •,

4444 Politie (alleen noodgevallen).

3043,3044. 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie ;, ' ' .
2262 informatiebureau Vréemdelingenver-

^ -teeer, kiosk Raadhuispleinj,,,

* 2307 H'orlogerie C. Waaning, Sophièwegi'

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage FJmterman, Zand- ' '
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-'
service-dealer

•'•2424 Autobedrijven 'Rinkó', Ford service
en verkoop, Oranjestraat 2-12 en',-
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
~oliehaarden1,••'gasforn., wasautömatén

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

van VLOERBEDEKKING
en TAPIJTEN

50 tot 60% VOORDELIGER
1 *s 'fi •" • „
o.a. plm. I8OO kamers hoog/laag
ANCRE BERBER TAPIJT
'winkelpriJÊ ƒ H^jr- nu uw prijs per strekkende meter
400 cm Breed ookfin orange, groen, beige en paars

BVIarokkaans Berber tapijt
kamerbreed, 100% zuiver scheerwal, kost overal ƒ259,— JBdfcifc^j-
fabrikantskostprijs ^ Of\

, op 380 cm breed JiUW*"

WEEKEND TAPIJT
100°/o zuiver wol, 400 cm breed^ allernieuwste dessins,

winkelprijs ƒ 238.— nu

Prachtig slaapkamertapijt ^„
per strekkende meter geen ƒ 26,75 nu ' J. J. '

' ook in orange, paars, rose, etc. J

JMONA TAPIJT
inylon, schuirn-back
l 366 cnr .breed, van ƒ 98,— voor

B2Q.O0O tapijttegei:
o.a. Heugafelt en Floortegels,
50 x 50 cm_ (.schoonheidsfoutjes) v.a.

riettegels
van ƒ2,10

6,25
1,25

Keyzer Bonaparte, Bergoss
en Desso kamerbreed tapijt 7Q
van ƒ119,— voor J

49,-
2Z,so

',.coupons •-

Novilon/Fiësta
COUPONS-

Partij Perzische tapijten
4O tot 6O% KORTING
waaronder: Shiraz, Hamadan, Kurdisten en Kaskhay. Handgeknoopl Marok. Berbers

Zuiv err scheerwollen
f karpetten

Pedzische dessins royal 2 x 3 m

? if- ''' M. 3x4 , 2,5x3,5,111

SPECIAAL KOOPJE, , t)

. A pi rio gorti ij ijst of f en
enkele zeer eksklusieve dessins,
van ƒ 17,90 per meter, nu slechts

r,

Velours
van f@4,- '

.̂. N .
j?' jli.'{[;, .11 is ,|j i

4.OOO Didasf dekens
"1 100%'zuiver scheerwol.jV' >^ . l J^'
: oU. nog nooit zo, vertoond e ptjijzen varw 7|̂ r— voo.riiJ'

'f 'U* .É.=JiiKia-l-'î '-J-̂ JPr «ffi!
i E.M!_B

49,90l ,tl l f *

• 220x240 cm 240*x"260 cm VJB(

Uitsluitend a.s. vrijdag 26 november van 10 tot 6' uur In Treslong te Hlllegom.
Zaterdag 27 novembôt1 va'n 10 tot 5 uur in Hotel Bouwes, Badhuispleln 7 te Zandvoort

De Leeuw n.v.
-i < > •• «»i ' , t v t, |SL '̂- "9 ? 'rf i
1 TELEFOON 02240-^3444 **•*~< ''<& "'u^ '̂ -̂  ^' Desgbwèns1!'stôïferon wij

Alles met 5 jaar fabrïeksgarantia f
r->_n_r-m~M-i_r~M~>LJII *"'": Zandvoortse Courant, Achterweg 1



VOORVERKOOP

B01IR OTTERS
niet zomaareen banketletter maareen échte boterletter!

in fraaie geschenkdoos

jekunthetbeterlMj DIRK VAN DEN_BJKKhalen!
SrjRIJVËNÊHVERÊNÏGTNGEN'

bestel uw letters nu ineenvanonzetilialen.wijzorgen dan
dat Uzeopdonderdag2decemfaeraf kunt halenl

-—i

uit eigen banketbakkerij!

APPil-BilGNETS
ROOKARTIKELEN IN PRUSsVERLAAGD!

WEG
VASTE
PRIJS!

voorwie-tzelfbakt!

ROLBANKETSPIJS Iffi,
AA
99

AMANDELEN zak200flpam
• de gas-
. aansteker die
• nooit weigert!

zoetenzonderpit!

ROZIJNEN HEELPOND
400ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGD!

eigen import

APPELSAP «fles
PRUS!

nieuw l f HO

HAZELNOTEN
ofCHOCONOTEN-

SINTERKLAAS
GRAMMOFOONPLAAT

langspeelplaat
met alle bekende

•StNicolaas liedjes
mono-stereo

_i BADEDAS
lUllïlt : douche en badschuim

samen
in net
verpakt

: GROTE
: flacon

TUC
van Parth

WEG v
VASTE

'PRIJS!

ODOREN
deodorant spray

snuit-
flacon

JT
400 ARTIKELEN IN PRIJS VERLAAGD!

• NOG NOOIT VERTOOND!

SINTERKLAAS
INPAK-PAPIER

2 69rollen V^

1: PUYVISKIPSAUSENS
kiesuit: India, Mexicana.a la crème

i PER POND S,
: NOG NOOIT VERTOOND! M W

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele

aansprakelijkheid
aanvaard.

CONDOOMSI CONDOOMSI
Durex en Blausiegel

ENORME KORTINGEN
Gé£n bijkomende kosten en
uiterst discrete verzending.
Vraag (per brief of -kaart)
onze GRATIS kleurenfolder
en uitvoerige prijslijsten of
bestel een PROEFPAKKET
(inhoud 25 stuks) a ƒ 10.—
per aangetekende brief of

girorekening 2405792.
B.I.S. INTERNATIONAL

Postbus 177 • Zandvoort

Kennemer Bar, v a. vrijdag Aangeb. Gasradiator, groen,
26 nov. zijn wij weer de / 50.—. Dr. J. P. Thijsse-
weekends geopend. weg 19.

Vrijdagavond 26 nov. 8.15
uur, 15e maandelijkse ver-
gadenng werkgroep KVP in
'De Krocht'. Onderw.: Kin-
derbijslag bevriezen. •
Toegang KVP-Ieden en in-
troducë's.
____ r j^
Van part. te koop aangeb.:
Ford Taunus Transit bestel-
wagen. b.j. '69. t.e.a.b.; en
een bankstel. Zeestraat 65,
souterrain.

Te koop aangeb. 1 'dames-
sportfiets Vesting. 1 heren-
sportfiets Bato. A. J. v. d.
Molenstraat 64.

Te koop elektr. trein merk
Fleischmann met 30 meter
rails enz. enz. Vraagprijs
ƒ 150.— Tel. 4365.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300.- voor
ƒ595.-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN. Amsterdam, tel.
020 • 42:1550

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 • 5566.

Te huur gevraagd woning of
zomerhuis dat geschikt is
voor winterbewoning voor
echtpaar met 1 kind.
Br. no. 8701, Zandv. Crt.

je kunt het beter bij
^Br ff

halen/ voor autoklanten:
MOBY DICK MULTIMARKT
Graftermeerstr. 28 Hoofddorp

AMSTERDAM:
Jan v. Galenstraat 79-85
Joh. Huizingalaan 180-188
Mercatorplein 49-53
2e Nassaustraat 28-30
Bilderdijkkade 41-53U!
Tussen Meer 1 (Osdorp)

ZWANENBURG: lepenlaan 21 a

hu ook: .WINKELCENTRUM DELFLANDPLEIN
"* S t - *,

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

DAMES- EN HERENCOUPEUR - BONTWERKER

Chr. iföeyet*
Onze BONTHOEDEN, pet en baretmodellen, oog-
sten veel sukses. De prijs is er dan ook naar.

Nertz, Standaard, Pearl, Safier en Silverbleu
f 169,-

Biber, Bisam en Nertzstaarten f79,—

Zandvoolt - Tel. 3137

REPAREREN

Dr. Kuyperstraat 18

MODERNISEREN

' I '1 , , , . ,r ,-.,;«., .<;„...
üi!' .Siiij!" *!' :i ifflii' ' ' • i l l i

't Goud- en Zilverwinkeltje
FA. VAN RAVESTEIN - ALLEEN RIDDERSTRAAT 5
(tussen Station en Grote Markt, Haarlem, tel. 320274)

UNIEKE ST. NICOLAAS AANBIEDING:
BIJ AANKOOP VAN 100 GULDEN OF MEER

KRIJGT U
EEN GOUDEN VIJFJE CADEAU!!!

(Geldig t/m 4 december)

Keuze uit grote sortering gouden tientjes en
vijfjes in 14 kar. gouden randjes, alleen bij
ons reeds vanaf 21.95

Zware 14 kar. gouden herenhorloge, geen 325.-
maar bij ons 250.—

14 kar. gouden dameshorloges compleet met
14 kar. 'gouden band, prima Zwitsers uur-
werk, waarop 1 jaar garantie, bij ons reeds
vanaf 195.—

Keuze uit ± 100 gouden herenringen, b.v. mas-
sieve gouden .ring met zwarte onyx half edel-
steen : 125.—
14 kar gouden herenpinkring met saffier, si. 65.—

Zeer zware 14 kar. gouden manchetknopen,
prima afgewerkt 99,50

14 kar. gouden halscollier met zgn. kantmotief,
slechts 129.50

14 kar. gouden sterrebeelden, bij ons reeds v.a. 16.50
Handgezaagd zilveren bonbonschaal op pootjes '' '

met sierlijke oortjes, bij ons 149.50
Zeer mooie klassieke zilveren kandelaar, hoogte

18 cm ,.. ,V185.—
Origineel antiek Hollands koffieservies, hand- ,

gesmeed en gedreven zilver, jaarletter 1859, , i
zeer exclusief 1250.—

Zilveren theelepels met Biedermeier gravering,
per 6 stuks 65.—

Zilveren theelepels met parelrand, per 6 stuks 75.—
Zilveren apostellepels, prima Hollandse makelij,

per 6 stuks slechts 50.—
Zeer fraaie collectie Hollands zilveren speel-

goed, de mooiste modellen tegen de laagste
prijzen, b.v.origlnéeT gedreven bierpul met
klep, waarop engeltje 55.—
kaarsenkroon voor 6 kaarsen 69.50

Witgouden - brijanten één steensringen, b.v.
0.09 crt. 135.—
0.25 crt. 250.—

) 1.06 crt. 1095.—
Door de eeuwen heen is briljant altijd de beste belegging

geweest in moeilijke tijden!!!
INKOOP, INRUIL van oude gouden en zilveren sieraden,
zilveren serviezen, broodmanden, theelepels, peper- en
zoutstrooiers, kandelaars, gouden en zilveren munten,
porselein en kristal met zilver, diamant, briljant, enz.

Ook komplete inboedels en taxatie!!
KOM of BEL naar

Fa. Van Ravesteïn
(Lid van de Nederlandse Juwelenbeurs)

ALLEEN Ridderstraat 5 - Haarlem • Tel. 023-320274



Aanbiedingen geldig
van 24 t.m. 30 nov.

ASSAGE

BIJ HET DOLFIRAMA

WITTE PRIJZEN en GULDENS VOORDEEL

LASS1E toverrijst
400 gram

1.33-14 is C en C prijs

1.

Sensatie

2 rollen beschuit
Normaal per rol 39

dus 78-19 is C en C prijs

Afd. groente en fruit
Bolden Delicious

2 kilo

1.39-41 is C en C prijs

98

Verse bietjes
500 gram

met een UI verpakt

49-20 is C en C prijs

29
ZWAM

100 gram

Schouderham
1.17-28 is C en C prijs

89

't Blijft nog steeds
spot goedkoop

Hier dan

Export kwaliteit
1.98-19 is C en C prijs 1.55-30 is C en C prijs

BLUE BAND
2 } pakjes

1.00-11 is C en C prijs

,79 1.25 89
De laatste week

1.25-20 is C en C prijs

1.05
Max. 3 kilo per klant

Gesneden
wit of bruin brood
92-24 is C en C prijs

68

CHOCOLADEMELK
Literpak

zonder statiegeld

85-16 is C en C prijs

DA6MELK
Literpak

74-10 is C en C prijs

64
Jus d'Orange

neem mee voor
weinig geld

98-29 is c en c prijs

Nu of nooit
SPINAZIE a la crème

750 gram

2.18-79 is c en c prijs

Zig-Zag watten
100 gram

1.10-35 is c en c prijs

Colgate
tandpasta

2 grote tube's

2.49-51 is c en c prijs

1-98
De echte Hele baal3 zware gekleurde

Stofdoeken C H I P Sup
Gezinsfles

86-17 is c en c prijs

Koffer
met grammofoonplaat
7.15-1.00 is c en c prijs

6.15

Prima kwaliteit

2.25-50 is c en c prijs
98-19 is c en c prijs

1.75
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte •
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post / 17,50; buitenland / 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
•oostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

algemene beschouwingen van raadsfrakties
en een stukje van de begroting
in één avondvergadering rond
Na da afwerking van de ingekomen stuk-
ken en diverse benoemingen begon de zand-
voortse gemeenteraad maandagavond met
het houden van de algemene beschouwin-
gen, die aan de behandeling van de begro-
tlng vooraf plegen te gaan. De raad vond
na de beschouwingen en de beantwoording
door het kollege van b en w nog tijd de
door de oppositie Ingediende nota Inzake
de gemeentebegroting te bespreken en de
begroting voor het gas- en waterbedrijf af
te handelen.
Ondanks het spreken in derde en soms vier-
de termijn van afgevaardigden en kollege
tijdens de ré- en duplieken op de algemene
beschouwingen slaagde men er in binnen
de gestelde tijdslimiet — het mlddernach-
telijk uur — te blijven. Een knappe presta-
tle.

Uit de algemene beschouwingen van de
raadsfrakties noteerden wij voor de lezer
het volgende:

De heer AUKEMA (pvda) begon zijn be-
toog met het kollege toe te geven -dat het
komende jaar voor de gemeentelijke over-
heid een zwaar 'begrotingsjaar' zal te zien
geven, omdat de toenemende behoefte aan
kollektieve voorzieningen en het door de
raad 'vastgestelde investeringsplan hun
stempel op de begrotingspositie van de ge-
meente zullen drukken.

" Omliggende gemeenten krijgen hun begro-
ting slechts sluitend door verhoging van
belastingen en retributies. Dit blijkt zich in
Zandvoort niet voor te doen. Misschien wel
verheugend, maar in verband met het inves-
teringsplan, zal de gemeente in, het komen-
de jaar reeds naar dekkingsmiddelen moe-
ten zoeken. Met name het in het investe-
ringsplan genoemde zwembad, zal een be-
langrijk zware post op komende begrotingen
zijn. Er zijn in het afgelopen jaar, aldus
spr. talrijke kontroversiêle onderwerpen aan
de orde geweest: o.a. de openbaarheid,
sleep-in, een jeugdcentrum en het circuit.
Spr. deed over de hoofden van het kolle-
ge heen een woord van kritiek horen jegens
zijn mederaadsleden, omdat zij — aldus de
heer Aukema — onderwerpen van betrek-
kelijk eenvoudige aard op een langdradige
wijze behandelen. Van de andere kant zou
het kollege wat meer begrip moeten tonen
tegenover duidelijk geformuleerde vragen
en opmerkingen uit de raad zelf. Laten wij
gerust maar wat meer aan zelfkritiek doen!
vervolgde dit raadslid en hij deed nogmaals
een beroep op iedereen tot beperking der
diskussies. Daarbij deed hij ook de sug-
gestie dat de aanwezigheid van verant-
woordelijke ambtenaren in de raadszaal,
nuttig kon werken, alleen al ter ondersteu-
ning van de meningsuiting der wethouders.

De heer VAN DER MOOLEN (pvda) vulde
zijn fraktiegenoot aan met diverse opmerkin-
gen. Spr. releveerde dat volgens het inves-
teringsplan de netto-lasten ieder jaar meer
en meer stijgen. (60 a 70 duizend gulden).
Spr. pleitte voor de invoering van een woon-
forensenbelasting en met vreugde had hij
kennis genomen van de verhoging der sub-
sidies aan sportverenigingen.

,Ook sprak hij de hoop uit dat het volgend
jaar eindelijk met de bouw van een tweede
bejaardenhuis kan worden begonnen. Waar-
dering had hij voor de energieke aanpak van
EMM van de woningbouw, maar tegelijk
vond hij het spijtig dat de huren langza-
merhand 'onbetaalbaar' worden.
Verheugend vond hij dat in de begroting
van publieke werken ekstra voorzieningen
zijn opgenomen voor het planten van bo-
men.
Spr. releveerde een interview van de heer
JOUSTRA (vvd) in Elsevier van 23 sep-
tember j.l., waarin dit raadslid zou gezegd
hebben dat de heer AUKEMA (pvda) niet
alleen de felste circuitbestrijder is, maar de
inkomstenderving van het circuit zou wij-
len opvangen door verhoging van de reini-
gingsrechten en rioolafvoerrecht, zelfs met
enige honderden(?) procenten. Hier is ech-
ter geen sprake van geweest, aldus spr.,
die de heer Joustra uitnodigde zijn bewe-
ringen te herroepen.
Kritiek had spr. op uitlatingen van de heer
Hugenholtz, direkteur van het circuit, die
in een vraaggesprek voor de radio nogal
laatdunkend had gesproken over raadsle-
den, die de geluidshinder van het circuit
naar voren brachten. Hij verzocht tenslotte
de raad op tijd te informeren, opdat de
raad niet voor verrassingen komt te staan
inzake kostbare voorzieningen voor het
langzamerhand beruchte circuitl

voor
. F I E T S E N
*•'vrC^ven

. . . . . BROMMERS

VER5TEEDE
HflLTESTR. 18 • TEL: «33 i ZfiHDVaORT

Ook het vvd-raadslid ATTEMA sprak zijn
vreugde uit over het feit dat de gemeente
niet behoefde te grijpen naar het machts-
middel van belastingverhoging. Hij drong
aan op de inschakeling van een opspo-
ringsambtenaar om het misbruik van de
toepassing der algemene bijstandswet te-
gen te gaan.
Waardering voor de overstelpende toevloed
van binnen- en buitenland tot behoud van
het circuit had spr. ook, want het circuit,
aldus de heer Attema maakt onze bad-
plaats over de gehele wereld bekend. Hij
achtte het verheugend dat de nieuwe remi-
se van publieke werken aan de Kam. On-
nesstraat zijn voltoiing nadert en zeker nog
dit jaar in gebruik zal worden genomen.
Vernieuwing van het brandweermateriaal
vond hij een vereiste. Met de bouw van
een Gezondheidshuis aan het Beatrixplant-
soen zal waarschijnlijk volgend jaar kunnen
worden begonnen. Ook liggen de plannen
klaar voor het nieuwe verzorgingshuis aan
de Kostverlorenstraat.
Hoewel spr. moest konstateren dat door de
bouw en het gereedkomen van een groot
aantal EMM-woningen de woningnood ver-
minderd wordt, bleef deze nood toch zor-
gen baren, als Zandvoort binnenkort zal
zijn volgebouwd. Met klem bepleitte hij de
spoedige realisering van een zwembad en
het gereedkomen van het door de vvd-frak-
tie voorgestelde basketballveld aan de Kees-
omstraat, achtte hij verheugend. Hij was
weliswaar voorstander van de stichting van
een jeugdcentrum, maar wel binnen de be-
perking van de financiële mogelijkheden.
Kritische benadering der uitgaven hierom-
trent achtte hij een gebiedende eis.
Spr. was blij met het eertijds genomen
raadsbesluit tot het slapen op de openbare
weg. Hiermede zijn in ieder geval uitwas-
sen, zoals in het Vondelpark zijn voorgeko-
men, achterwege gebleven. De hand
over hand toenemende vernielingen van
eigendommen van strandpachters aan het
zomerse strand, dient in het komende sei-
zoen ingedamd te worden. In verband met
de vervuiling van straten en pleinen be-
pleitte hij de aanstelling van een 'miljeu-
kontroleur'. In het algemeen vond hij dat
milejuvervuiling een mentaliteitswijziging
noodzakelijk maakt. Aan- en afvoerwegen
blijven zorgen baren. Spr. hoopte dat Prov.
Staten van Noord-Holland eens positief te-
genover dit voor Zandvoort nijpende pro-
bleem ging staan.
In overleg met de middenstandsorganisa-
ties is een plan, dat beoogt van het Kerk-
plein en de Kerkstraat een flaneerstraat te
maken, in studie. De konkurrentie van de
duitse zeebadplaatsen noopt tot aandacht
voor de eisen van gezelligheid en service!
Spr. hoopte dat Zandvoort nog eens een
kasino rijk zal worden. Tenslotte bracht hij
wethouder Kerkman (pvda) die per 1 ja-
nuari 1972 zal aftreden en ruim dertig jaar
deeluitmakende van de raad, grote dank
voor het vele werk dat deze funktionaris
voor de gemeente heeft gedaan.

De heer JANSSENS (inspr. nu) vond de
begroting maar een 'dorre cijferreeks1 waar-
uit weinig visie spreekt voor het toekomst!-
ge beleid. Nogmaals terugkomend op de
narigheid die tijdens de behandeling van
de begroting voor 1969 ontstond, toen er
zelfs een wethouderskrisis dreigde als de
wethouders Kerkman en Lindeman niet hun
zin kregen om een begrotingstekort van
17 duizend gulden weg te werken voor ver-
hoging der straatbelasting. Bij de behan-
deling der begroting zal spr. aandringen,
zo zei hij, op het op het vroegere niveau
terugbrengen van de straatbelasting.
Hij verweet de regeringspartijen in de raad
dat er niets terecht is gekomen van de zo
gepropageerde inspraak van de burgerij in
beleidskwesties en b en w kregen een veeg
uit de pan voor hun gebrekkige informa-
tie aan de raad in diverse kwesties. Wét-
houder Rudenko (pw) kreeg te horen dat
hij een zekere minachting voor de raad had
getoond inzake het opzettelijk geven van
niet juiste inlichtingen aan de raad over
de achterstand in het werk van de dienst
van publieke werken.

, De heer VAN AS (kvp) merkte aan het
begin van zijn betoog op dat de fraktie
van de kvp zich — evenals dit jaar — ook
in het komend jaar zal laten leiden door
het kvp-gemeenteprogramma 1970-1974.
Voor het bereiken van een evenwichtig be-
leid in 1972, achtte spr. een goed overleg
tussen partikulieren, initiatiefnemers en ver-
schillende groeperingen -onontbeerlijk. En
voor het totstandbrengen van nieuwe kollek-
tieve voorzieningen, was naar mening van
spr. de invoering van een woonforensenbe-
lasting noodzakelijk. Mogelijk zal in 1973
en volgende jaren zelfs een zekere verzwa-
ring van de belastingdruk dienen te wor-
den aanvaard.
Wensen voor het komende jaar?: Sierbe-
strating Kerkplein/Kerkstraat, bouw van een
aula, wijziging circuitgebied, bouwrijp ma-
ken van de gronden aan de Noorderduin-
weg/Kostverlorenstraat, de bouw van een
zwembad, een jeugdcentrum en een sleep-
in. Met betrekking tot beide laatstgenoem-
de wensen, stelt de kvp dat het, afgezien
van de financiële konsekwenties, ook aan-
vaardbaar moet zijn voor wat betreft on-
ze christelijke beginselen, atdus spr. Hij
herinnerde aan de soms heftige diskussies

in de raad over de sleep-in en het jeugd-
centrum en vond het noodzakelijk — om
tot een oplssing van de problematiek te
komen — dat zo spoedig mogelijk een
'maatschappelijk opbouwwerker" wordt be-
noemd, hetgeen ook een der punten van
het basisprogramma der 4 samenwerkende
partijen is geweest.
Op de situatie rondom het circuit had spr.
veel kritiek. Hij releveerde aan het onder-
zoek dat aan de Nederlandse Heidemaat-
schappij deze zomer is opgedragen voor
een alternatieve oplossing van het circuit-
gebied-prpbleem. Hij was van oordeel dat
het circuit niet eens voldoet aan minimale
eisen en noemde: slechte akkommodatie
voor pers en rennerskwartier, verbetering
van de tribunes, een slechte geluidsinstal-
latie, een ornrastering die niet voldoet, het
aanwezig zijn van toiletvoorzieningen in bin-
nen- en buitenterrein, een slijtlaag die spoe-
dig vernieuwd zal moeten worden.

auketna
kont B* a
jousfpa

Maandagavond ging er toch nog een
kiezelsteentje in de vijver van de rim-
pelloze algemene beschouwingen. De
socialist .Van der Moolen nodigde de
liberaal Joustra uit zijn beweringen In
Elseviers Weekblad inzake hetgeen de
pvda-er Aukema zou hebben gezegd
over de belastingverzwaring voor de
bevolking, tengevolge van de ophef-
fing van het circuit, in te trekken.
Toen de heer Joustra niet reageerde
vroeg de heer Aukema dinsdagavond
aan het slot van de begrotingsdebat-
ten of de vvd-afgevaardigde nu bereid
was zijn woorden te herroepen.
Nee, zei de heer Joustra, want de
heer Aukema heeft dit bij het door-
nemen van de raadsstukken In de
raadkamer zelf tegen mij gezegd.
Dat ontken ik ten stelligste, meneer
de voorzitter, repliceerde de heer
Aukema.
De heer Nawijn gooide olie op de
golven door de beide raadsleden te
adviseren hun meningsverschil In de
raadkamer uit te praten.
Daarmee was het Incident althans
voorlopig gesloten, want de heer
Aukema kondigde aan er nog op terug
te zullen komen.

Spr. verzocht om een investeringsplan, ook
voor het circuit, opdat de raad zich een
duidelijk inzicht zal kunnen vormen wat
handhaving van het circuit — waarvan de
kvp geen voorstander is — voor financiële
konsekwenties heeft.
Spr. pleitte voor een drastische beperking
van het gemeentelijk woningbezit (thans
193 woningen) en vond het beter dat deze
woningen zo mogelijk aan de bewoners zou-
den worden verkocht, om aldus door de
opbrengst nieuwe huizen te kunnen bou-
wen. Inzake de bestuurbaarheid van de ge-
meente, sprak de heer Van As zijn verheu-
genis uit over de groeiende samenwerking
tussen arp en chu, hetgeen niet wegneemt
dat de kvp ook openstaat voor samenwer-
king met de andere partijen.

De heer KEUR (prot.-chr.) stelde vast dat
de arp/chu in 1972 eenzelfde beleidslijn
ten aanzien van het welzijnsbeleid zal aan-
houden als in 1971, in nauwe samenwer-
king eveneens met de kvp, die er toe bij-
draagt een gezamenlijk standpunt te bepa-
len met betrekking tot de komplekse voor-
stellen, die ons bereiken, aldus spr. Ook
deze spreker had bedenkingen tegen de
vaak eindeloze raadsdiskussies, zonder tot
een duidelijke uitspraak of beslissing te ko-
men. Welzijnsbeleid — aldus de hr. Keur
— eist een grotere samenwerking op poli-
tiek, maatschappelijk en wetenschappelijk
gebied, waaraan in de toekomst de politieke
beslissingen wel eens van ondergeschikt be-
lang zouden kunnen zijn. In zijn klemmend
betoog legde spr. de nadruk op samenwer-
king van allen, wie het gemeenschapsbe-
lang ter harte gaat. Onze gemeenschap, zo
zei spr., heeft behoefte aan sociale- en be-
jaardenzorg, jeugdwerk, woningbouw, re-
kreatie, wegenplannen en milieubeheer,
maar evenzeer aan een zedelijke norm, de
hoogste wet en een hogere werkelijkheid,
waarin zij de bevrijding ervaart uit de ob-
sessie, die zij realiteit noemt.

De heer PAS (btv) releveerde o.a. in zijn
ietwat ironisch betoog de 'wethouderskrisis'
tijdens de begrotingsbehandeling over '69.
(Over de 17 duizend gulden, die moest wor-
den opgebracht uit de verhoging van de
straatbelasting om het begrotingstekort te
dekken). Dit leek hem niet meer dan een
prestige kwestie geweest en als zodanig on-
toelaatbaar voor een goed teleid.
Spr. bracht nog enkele punten, naar voren
uit het programma van de btv en als voor-
naamste punt noemde hij: Géén opheffing
van het circuit. Hij wekte zijn kollege-raads-
leden op het punt 'circuit' in de eerstvol-
gende verkiezingskampagne achterwege te
laten, als zij tenminste in de volgende
raadsperiode. nog zitting zouden willen ne-
men! 'Ik zie u graag allemaal terug en ik
heb aan niemand een hekel, ofschoon wij
soms van mening verschillen', aldus spr.,
voor wie het vaststond: 'Kom nooit aan het
circuit, dan komt u niet alleen aan de bur-
gerij, maar ook aan het nationale en jnter-
nationale welzijn van Zandvoort. Hierbij
mag rustig aangetekend worden dat u niet
komt aan mijn sport-interesse, want ik
speel tennis!' Ook sprak spr. nog zijn spijt
uit over wat hij noemde het torpederen
van de weg de Ranitz.
Spr. kondigde aan dat in het komende jaar-
verslag van btv uitvoerig zal worden inge-
gaan op enkele kontroversiêle onderwerpen,
waarbij hij persoonlijk zeer betrokken was.

De heer KOK (azb) was voorstander van
samenwerking der gemeenten in ISK-ver-
band, maar, zo zei hij, met een kollege als
de Kennemerraad heb ik veel meer moeitel
Hierin zag hij een aantasting van de zelf-
standigheid van Zandvoort. Spr. was ver-
heugd over een sluitende begroting, zonder
dat in de naaste toekomst verzwaring der
lasten te verwachten valt.
Als belangrijke werken, die op zeer korte
termijn moeten worden verwezenlijkt, noem-
de spr. een zwembad, een jeugdcentrum,
een tweede sporthal en zaalruimte voor kul-
turele en andere manifestaties. Afschaffing
van de vermakelijkheidsbelasting achtte hij
een noodzakelijke handreiking voor de tal-
rijke in moeilijkheden verkerende verenigin-
gen. In zake de beleidsvorm op het gebied
van de rekreatie, pleitte de hr. Kok voor
een eigen VVV, dus Jos van Touring Zand-
voort. Jeugdzorg zal in de toekomst steeds
meer onze aandacht vragen, aldus spr. Hij
hoopte dat de kwestie van een jeugdcen-
trum, aan de behandeling waarvan door een
'diskutabele' 'achterstand bij publieke wer-
ken ernstige vertraging is ontstaan, spoedig
opgelost kon worden.

De heer WIJNBEEK (d'66) had in een lang-
durig betoog veel kritiek op de 'beleids-
visie' van b en w. In wijdlopige, maar wel
prachtig geformuleerde zinnen, die waar-
schijnlijk niet door iedereen goed zullen zijn
verstaan, gaf hij uiting aan zijn aversie te-
gen de begroting van 1971, die hij een
transportband van cijfers noemde, een me-
chanisme van keuzeloze opsommingen, die
de verbeeldingskracht geenszins oproepen,
ofschoon hij toegaf dat het nu ook weer niet
een ruige boerenroman uit Olst behoefde
te zijn!
Dus kritiek op de beleidslijn van b en w,
op het gebrek aan visie. B en w mogen
dan met enige gretigheid, aldus spr., bij
herhaling verwijzen naar het investerings-
plan, maar zo'n plan 'zit' pas goed, als het
stoelt op een struktuurplan, waarin alge-
mene en specifieke beleidsdoeleinden zijn
geformuleerd, met betrekking tot de aard
van het woon-, werk- en leefmiljeu van onze
gemeente in verband met de funktie van
Zandvoort. En hierin is de koers van het
kollege allerminst herkenbaar. Sprekend
over het onbehagen bij talrijke burgers en
groeperingen van burgers, zei spr.: Demo-
kratisch zelfvertrouwen en verbeeldings-
kracht bij de burgers kunnen niet bij ver-
ordening worden ingesteld! Een afwachtende
houding past een overheid niet, die steeds
verder in het maatschappelijk leven door-
dringt. Zo doende kan zij maatregelen tref-
fen en een aktiyeringsbeleid voeren, dat
voorkomt dat initiatieven stuk lopen op de

klippen van het bestaande of worden ge-
perst in een voorgeschreven korset. De tijd
is voorbij dat de overheid alleen heeft te
kiezen en te keuren. Naast talrijke zaken,
die uitgevoerd moeten worden, noemde spr.
o.a. de sociale zorg, die ondergebracht dient
te worden in een samenhangend en syste-
matisch geordend geheel van de sociale
dienstverlening. Spr. had lof voor het op-
treden van 'Rekreade' in de vakantietijd,
maar er is meer te doen, aldus de heer
Wijnbeek, vooral bij slechte weersomstan-
digheden. Inschakeling van plaatselijke
sportorganisaties in verband met rekreatie-
ve sportbeoefeninig, verdient bijzondere
aandacht.
Voor de jeugd, die het waagt volwassen
te worden, bepleitte hij een 'volwassen ge-
meentebestuur', dat op grond van de ver-
scheidenheid aan behoeften, hulp, bevelli-
ging en akkommodatie biedt.
Spr. besloot zijn indrukwekkend betoog
met zijn mening over het funktioneren van
de demokratie. Hij zei hierover o.m.: In een
goed funktionerende demokratie behoort de
overheid niet meer in eerste instantie als
een gezagsinstrument te worden ervaren.
Zij is veeleer uitvoerster van de op demo-
kratische wijze gemanifesteerde wil van de
burgers, in al haar geledingen en opvattin-
gen. Dit houdt in een voortdurende attentie
betreffende ontwikkelingen in deze tijd, die
revolutionair is, ook zonder barrikaden. Dit
veronderstelt een openstaan voor hetgeen
zich aandient en een open-zijn van hetgeen
in eigen petto is.

De heer FLIERINGA (inspraak-nu) had nog-
al veel kritiek op de z.i. overbodige yerzwa-
ring van de lasten voor de burgerij, in zake
de verhoging van de straatbelasting, toen
de begroting 1969 moest worden sluitend
gemaakt. Gezien de aanzienlijke overschot-
ten in 1969 en wellicht ook in 1970, was
het naar spr.'s mening duidelijk, dat er in
het verleden wel zeer ruim begroot is! De
verhoging toen van 21 naar 22 opcenten
(straatbelasting) vond hij er met 'grof ge-
weid' doorgedrukt. Ook hij wilde, evenals
de hr. Janssens de opcenten naar het oude
peil (21) zien teruggebracht.
Evenals enkele andere leden sprak de hr.
Flieringa zijn teleurstelling uit over het ge-
mis aan visie van het kollege over het te
voeren toekomstige beleid. Verontrusting bij
zijn fraktie over de steeds stijgende uit-
gaven op het gebied van lonen en sociale
lasten. Bestrijding van het inflatiegevaar
behoeft zeker niet een zaak te zijn van
alleen de landelijke overheid! Op het gebied
van de beloofde openheid en de medezeg-
genschap door de partijen, die dit kollege
steunen, is niets tot stand gekomen.
Hij deed een beroep op allen, die het goed
menen met de jeugd, deze jeugd eerlijk en
openhartig te benaderen.
Over de voorlichting van de zijde van het
kollege had hij stevige kritiek. Bij herhaling
blijkt dat een duidelijke en overzichtelijke
voorlichting in bepaalde zaken eenvoudig
niet wordt gegeven, zoals bij de behande-
ling van het plan voor het zwembard, waar-
bij de raad op het allerlaatste ogenblik ge-
konfronteerd werd met een nieuwe opvatting
van het kollege inzake de realisering van
bedoeld plan. De weliswaar ruiterlijk erken-
de nalatigheid van het kollege had een
'oeverloos debat' tot gevolg. En de wethou-
der van publieke werken presteerde het om
bij de behandeling van het plan tot mede-
werking aan de stichting van een jeugdcen-
trum de raad bezijden de waarheid te in-
formeren. Zijn beantwoording van de door
de leden Aukema en v. d. Moolen gestelde
vragen over het lange uitblijven van het
rapport inzake het perceel in de Kostver-
lorenstraat, welk rapport al in mei j.l. was
aangevraagd, was daarom bezijden de
waarheid, omdat de wethouder de raad wist
te vertellen dat — ondanks de plaatsing
van drie nieuwe ambtenaren bij de dienst,
die zich echter eerst nog enkele maanden
moeten inwerken, er een dermate achter-
stand bij de dienst was, dat het gevraagde
rapport nog niet aan de orde was gekomen.
De wethouder vroeg de raad zelfs begrip
daarvoor. Achteraf bleek echter, tijdens
een vergadering van de kommissie van bij-
stand voor publieke werken, bij monde van
de direkteur van deze dienst, dat er geen
noemenswaardige achterstand was. Boven-
riien deed hij mededeling dat zijn dienst nog
steeds geen opdracht had ontvangen tot het
uitbrengen van een rapport over genoemd
pand! Uit dit alles spreekt een duidelijke
minachting voor de raad, stelde spr. vast.

De beantwoording door het kollege van de
algemene beschouwingen treft men elders
in dit nummer aan.

40 JAAR
KLEUTERLEIDSTER
Mejuffrouw A. Smits, direkt na de oorlogs-
jaren aangesteld als hoofdleidster aan de
Wilhelminakleuterschool is op 1 december
veertig jaar lang bij het kleuteronderwijs
werkzaam.
Het schoolbestuur heeft besloten, ter vie-
ring van dit jubileum mejuffrouw Smits een
receptie aan te bieden. Deze zal worden
gehouden op woensdag 1 december 's mid-
dags van 3-5 uur in het speellokaal van
de Wilhelmina-kleuterschool in de Lijster-
straat.

ONGEVAL OP BOULEVARD
In de nacht van zaterdag op zondag is te-
gen twee uur op de boulevard een perso-
nenwagen omgeslagen. De bestuurder zou
plotseling hebben moeten uitwijken voor
een tegenligger. Een mede-inzittende moest
gewond naar de Maria-stichting in Haar-
lem worden overgebracht.



vvd-wef houder wil
in iedere tuin

BURGERLIJKE STAND
19—25 november 1971

Geboren: Mandy Louise, d.v. L. C. M.
Schoorl en M. Kraaijenoord.
Overleden: Frans Drommel, oud 77 jaar, ge-
huwd geweest met J. Manuel. Margaretha
Hendrica Beekhuis, oud 88 jaar, gehuwd ge-
weest met T. Paap. Gezina Elizabeth Ho-
gewind, oud 90 jaar, gehuwd geweest met
A. Aberson.
Ondertrouwd: Dirk Cornelis Rosekrans en
Jacoba Koper; Nicolaas Jacobus Commijs

De algemene beschouwingen door de di- gelijke uitlatingen zal onthouden. In ver- en Petronella Ka,rsdorp; Wal ter Huibert
verse raadsfraktles die de lezer op de band met het eertijds door de raad geno- Scholier en Antoinette Maria Dijt; Willem

voorpagina aantreft, werden door de leden ™ SSnï'̂ e^gev^^achtte 'hij '£ Son.0"6"^9 '" MarQaretha The°d°ra

van het kollege als volgt beantwoord. De suggestie tot een algeheel investeringsin- Gehuwd: Bert Frans Stoffer en Ingrid de
heer VAN DER MIJE beet daarbij de spits derzoek weinig zinvol. Voor wat betreft de Graaf.
af: veiligheid op het circuit, was het spr.'s Geboren buiten de gemeente: Nancy Anita,

overtuiging dat hiervoor alles moest wor- d.v, J. Koper en J.'W. Kroonstuiver; Daphne,
den gedaan. Zo lang het circuit er is, zul- d.v, F. M. Kroese en N. Holsteijn; Goran,

Ofschoon er soms kontroversen tussen raad |en de veiligheidsmaatregelen onverkort z.v. V. Pecic en M. Majher.
en kollege zijn, zag deze bewindsman hier- moeten worden gehandhaafd. Overleden buiten de gemeente: Jules Marie
in juist een voordeel. Verschillen van me- D h , , Touring Fransen, oud 80 jaar. gehuwd geweest met
nmg kunnen soms nuttig en. verhelderend 2andvoort staande vvv in net leven te roe" J- Storm: Dirk van Norde, oud 75 jaar, ge-
werkenl, aldus spr. H.j kon zich van harte acht(e een V^1 £ve£ g. ™e huwd geweest met M. F. Takken.

^n'9S?BTpn^±eTan riap"rieMur d/r dis" met vvv's in het verleden nogal onaange-
LS1^ haddePn beoleU Met de heer VAN nam.e ervari"9en opgedaan, waarmee hetkussies nadoen Depieit. met ae neer VAIM toerisme in geen enke| opzjcht gebaat was
AS (kvp) was hij het eens dat de kombi- _ , F «CUOBI »vao.
natie kvp-arp-chu de bestuurbaarheid der Dat de gemeenten, aangesloten bij de Ken-
gemeente- in niet geringe mate positief be- nemerraad, hun autonomie zouden verliezen,
invloedde. Geheel eens was hij het ook met ™oe.?* .fP.r- ontkennen. De Kennemerraad
de heer ATTEMA (vvd), die gewezen had heeft uitsluitend bemoeienis met de proble-
op de toename van de kosten voor sociale rnatiek

 l
van ,de gemeenten in intergemeente-

zorg. Deze kosten maken momenteel voor "JK verband.
20,5% deel uit van de begroting, hetgeen
noopt tot grote aandacht. Nadat enkele leden, die dit wenselijk acht-

ten, nog gelegenheid hadden aekreaen hun
Wethouder RUDENKO kon zich eveneens standpunt te verduidelijken en aan te vul-
verenigen met de wens tot beperking der len, was het moment voor de behandeling
diskussies. Wanneer echter raadsleden zin- van de begroting aangebroken,
volle antwoorden van het kollege op hun
algemene beschouwingen wensen, dan zou
het wenselijk zijn, aldus de wethouder,
wanneer de leden hun beschouwingen van
te voren aan het kollege beschikbaar zou-
den stellen, zodat b en w zich beter kun-
nen prepareren op hun antwoord. De sug-
gestie over het uitbreiden van het aantal
bomen in de gemeente, zoals de heer VAN
DER MOOLEN (pvda) wilde, achtte hij
plezierig. Hij zou er voor zijn wanneer iede-
re ingezetene een boom in z'n tuin zou
plantenl Spr. bevestigde dat de nieuwe re- ..... . . . . .
mise voor publieke werken nog dit jaar in Uirekt na de algemene beschouwingen van Nawijn de bijeenkomst tot dinsdagavond
gebruik zal worden genomen. Dit zal met de frakties en de replieken van het kollege half acht. Geen mens die daar, na de ta-
enig feestelijk ceremonieel gepaard gaan. van b en w stelde voorzitter Nawijn de be- me''Jk matte en oninteressante algemene
Het miljeubeheer, waar verschillende leden i.-̂ -!:..- uan j_ uon>-»-_ L .. beschouwingen en ré- en duplieken, bezwaar
zich zorg over maken, heeft de voortduren- hande'm9 »"» de begroting van het gas- en tegen maak

u
te_

de aandacht van het kollege. waterbedrijf aan de orde. Maar de heer
Spr. ontkende ten stelligste dat hij een ze- FLIERINGA (inspr. nu) stelde voor de door
kere minachting voor de raad zou hebben, zjjn fraktie en die van d'66 en azb Inge-

AkinjTt hit̂ afp'ort ovTnet^eS diende nota van w^^ m'b*- «•" aantal 12 11̂ 311(1621
centrum gezegd had. De heer Janssens Posten van de begroting eerst in behande-
mag geen kwade trouw veronderstellen, al- ling te nemen. Dit, zei de heer Flieringa
dus de wethouder. Naar zijn mening is er om doublures bij de begrotingsdebatten te
sprake geweest van •"»" i"--"""t,mi,a»,o. » » V™««MI
storing.

gemeentebegroting voor '72
na op- en aanmerkingen
goedgekeurd

AUTO- en, AUTOVERHUURBEDRIJF

..Zandvooi*i"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

raad vond begrotingsnota
van oppositie voorbarig

een kommumkatie-

Klein en groot
eten v. d. Werff's bzood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

vnnri,nm„ M_ i .
tus± ri „ ÏT hee" e" weer 9.eP.raat De ontwerpers van het plan 'twaalf maan-
tussen de voorzitter en de heer Flieringa j ,, , •• " j j

Wethouder KERKMAN begon zijn antwoord ging de vergadering met de behandeling " Z°mer
L „l'96" Va" d° 9emee"'era

l
ad

met in te gaan op de door enkele raadsle- van de „ota ^^4 "°3 e<=n half jaar respijt een schetsplan
den gewilde 'woonforensen-belasting'. Spr. ' van financiering en eksploitatie van het pro-
zei dat hier nog even mee moest worden jekt uit te werken en a"an te bieden. De
gewacht, mede m verband met de te ver- De heer v. d. MOOLEN (pvda) verzocht de _„, ,.„ .,..I.,..KI,. una, „=t „„«,, n»;„tïa
wachten richtlijnen van de Ver. van Neder- heer Flierfnga een nadere toelichting op de raad' die duldel|Jk bll'k 3" 9een greintje
landse gemeenten. , Het zo zeer begeerde nota te willen geven, maar de fraktievoor- vertrouwen te hebben in het plan, zwichtte
zwembad, zal een moeilijke zaak worden, zitter van inspr. nu vond dat het stuk niets tenslotte voor de argumenten van voorzit-
Een voorzichtige -raming heeft ,aangetoond aan duidelijkheid te wensen overliet. Onze ter Nawijn en het raadslid Aukema, die bei-
dat het eksploitatietekort hiervan 150.000 frakties hebben er naar gestreefd de voor- . hot'^„ ^at *. „„,.*„„:„„ •' ^ „,t
gulden per jaar bedraagdl stellen zo beknopt en zakelijk mogelijk weer den beto°9del? dat de vertraging in de uit-
Inderdaad zou een tweede sporthal wense- te geven. werking van het projekt te wijten was aan
lijk zijn, maar laten wij ons nu maar liever De heren AUKEMA (pvda) en TER VEER de langzaam werkende molens van het pro-
op één punt konsentreren, aldus spr., n.l. (kvp) noemde de nota, waarin o. m. werd v:nciaal bestuur
op het zwembad. ' gepleit voor de opheffing van Touring Zand- »«»«•».
De algemene beschouwing van de heer NA- voort en reservering voor de stichting van
WIJN noemde hij een 'literair stuk', dat een zwembad (ƒ 10.000) en een jeugd- De kvp-er TER VEER stak zijn ongeloof in
— als het op muziek gezet zou zijn — centrum (/ 10.000), op dit ogenblik voor- Bam-Vermeulen niet onder stoelen en ban-
wellicht een topper zou worden! barig. Zwembad en jeugdcentrum komen ken. Er is na een jaar van voorbereiding
VOORZITTER openbaarde zich evenals de waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd van de plannen gewoon niets uitgekomen.
overige kollegeleden als een voorstander in de raad aan de orde. Verder vond de Men kan mij niet wijs maken dat dit alle-
van spreektijdbeperking. Hij zal er graag heer Aukema het onjuist de stichting Tou- maal de schuld is ,van Ged. Staten. Over
aan meewerken. rinO Zandvoort op stel en sprong op te de financiering en eksploitatie van het pro-
Met de direkteur van Touring Zandvoort heffen. Dit is geen zaak waarmee je van Jekt laten de heren ons volkomen in het
had spr. een onderhoud gehad inzake het de ene dag op de andere kunt kappen, ongewisse. Bovendien achtte spreker het
gewraakte radio-interview over de geluids- meende deze afgevaardigde. onaanvaardbaar dat de gemeente aan han-
hinder van het circuit. Pvda-wethouder KERKMAN van financiën den en voeten gebonden is door de reser-
De heer Hugenholtz had toegegeven dat achtte het onjuist dat de samenstellers van vering van de grond t.b.v. het plan Bam-
een en ander niet zo best was overgeko- de nota waren uitgegaan van de veronder- Vermeulen. Dit kan een mogelijke ontwikke-
men en dat hij zich in het vervolg van der- stelling dat het batig saldo van de begro- ürig van dit terrein doorkruisen. Laten wij
_ ^ _ ting voor '69 (/ 352.000) ook in '70 en '71 er nu maar mee kappen, adviseerde de
- "~ kon worden verwacht. Dat kunnen we pas heer Ter Veer. Voor hem was de pot vol.

weten wanneer de rekeningen over die jaren Voor mij loopt die zelfs over, vulde de heer
er zijn. Hij moest de raad de in de nota JANSSENS aan.
voorgestelde begrotingswijzigingen dan ook De heer FLIERINGA noemde de rapportage-
ten sterkste ontraden. brochure van de planenmakers volkomen in-
Wethouder VAN DER MIJE (chu) kon wel houdloos en een monster zonder waarde.
waardering opbrengen voor de wijze waarop Twaalf maanden zomer is niet meer dan een
de samenstellers van de nota zich in de luchtpudding, zei hij.

r»rkT,"ri70C \xmK--7T7CTT7PC PN materie hadden, verdiept, maar ook hij vond Ook de heer ZOET (pvda) vond de in-
DOKTERS-, WlJK.Z,Ui>lbKS>- fcJN de voorgestelde wijzigingen te prematuur formatie die Bam-Vermeulen tot op heden

om er thans een beslissing over te nemen, hebben verstrekt ver beneden de maat.
hr zijn zeker een aantal punten in de nota Zijn fraktiegenoot Aukema was een andere
die het bekijken waard zijn, aldus de wet- mening toegedaan. De raad heeft de initia-

DOKTOREN: * ^ nouder. .,,„„,., , , tiefnemers voor drie jaar optie verleend op
Inlichtingen over de zondagsdiensf wor- °°k

r H°orzltfr NAWJJN toonde waardering een stuk grond binnen het circuit. Door om-
don verstrekt via het telefoonnummer ™°r *« P°°lnS v

n
a" de samenstellers van de standigheden buiten hun schuld konden zij

van de huisarts u ?-m een
1

k°nstruktieve bijdrage aan de tot op heden hun plannen niet nader uit-
, begroting te leveren. Op dit moment zouden werken en dan is het onbillijk hen nu reeds,

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: öe voorgestelde veranderingen de opzet van de deur te wijzen. -Wij moeten "de ontwer-
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui- de gemeentebegroting echter geheel ontre- pers van het projekt de" kans geven zich
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023) gelen. Verder wees spreker er nog op dat waar te'maken i
31 3233. de in de nota gevraagde afschaffing van de ,, .„ k,,,»,,.n :i > • L i.» j

vermakelijkheidsbelasting op aktiviteiten van Voorzitter NAWIJN sloot zich bu de woor-
.... IU,,I10T__ zandvoortse verenigingen op dit moment on- de" va.n de.he,er A.ukema aan- H'J noemde
WIJKZUSTER: derwerp van studie uitmaakt net He"s onbehoorlijk er op dit moment mee
Zaterdag 27 en zondag 28 november: Nadat op verzoek van de 'heer Flieringa Je kaPPen' Je kan nu nog niet zeggen of

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57, puntsgewijze over de nota van wijziging was !̂, C'an T „° "JoLnH^H WoioM
telefoon 4294 gestemd bleek deze met 4—12 te zijn ver- ko" n.'J ?ich voorstellen dat de raad teleur-

worpen. Voor stemden de frakties van inspr. 9este'd IS ?ver het V"tbll\v,en van. inlichtingen
nu, d'66 en azb en tegen stemden de frak- van d.e .z"oe van Bam-Vermeulen over de
ties van pvda vvd chu ar kvo en btv financiering en eksploitatie van het objekt.

PREDIKBEURTEN De oppositie heeft reeds aangekondigd 'bij H'J 9a| de raad 'n overweging er bij de plan-
het verschijnen van de rekeningen over '70 "^makers op aan te dringen deze mlichtm-

HERVORMDE KERK, Kerkplein ^cLT^ °P *" ""' te ZU"en * «"JlSttS'M SkSerd over
Zondag 28 november: De begroting voor het gas- en waterbedrijf de duur van de aan de initiatiefnemers te
Kerk: werd, na enkele op- en aanmerkingen, goed- stellen termijn: 3 maanden of een half jaar.

10.30 uur: Jeugddienst. de hr. C.Spaans gekeurd. Toen was het middernachtelijk uur Het werd tenslotte een hal Jaar Voor mijn
inmiddels genaderd en verdaagde voorzitter Parf' ™™Pelde de heer AUKEMA hoorbaar,» er komt van net p|an to(;n geen steek te.

TONEELVOORSTELLINGEN 8Ser.
En z° denkt f6"'1* de 9ehe'e raad

VOOR SCHOLIEREN (Inmiddels is er al ' weer een nieuwe ge-
Een groepje leerkrachten van zandvoortse gadigde voor de uitvoering van een rekrea-
scholen geeft in het kader van de School- tieprojekt komen opdraven. Het is het nv
Sint Nicolaasfeesten voor de1 leerlingen vijf ingenieursbureau voor Projektservice en Or-
voorstellingen van het toneelstukje 'Picobel- ganisatie te Bloemendaal, dat een plan heeft
lo, de gewaande schoorsteenveger'. De op- ontworpen voor het terrein waarvoor de
voeringen zijn op 2 en 3 december in het Stichting Zwembad Zandvoort oorspronke-

_____ ________ __ Versnigingsgebouw De Krocht. lijk een optie heeft gevraagd. Meer over dit
n.ir micviprinn *nnrian IP De avondvoorstelling op 2 december om plan m ons nummer van dinsdag a.s.)

^ ' De rest van de agenda, w.o. de door b en w
voorgestelde afwijzing van de aanleg van

APOTHEEKDIENST

Noord:
10.30 uur: de heer D. Boer van Haarlem

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. N. Koper-Molenaar.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 28 november:

10.30 uur: ds. A. D. H. Huysman, ned-
herv. te Purmer (Gezinsdienst).

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 19

9.30 uur eucharistie met
kantor-organist, te 11.30 uur
met samenzang en dames- en herenkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK

acnt uur is ook voor genodigden.

FEESTAVOND
1N GEMEENSCHAPSHUIS

_ . , . Morgenavond organiseert Boud van Doorn De rondvraag was de kortste uit de geschie-
Zondag te 8.30 uur en 11 uur: n. mis- in samenwerking met Radio Peeters een denis van de raad. Op éé.n enkele uitzon-vieringen. - - . . . . . . . . _ . . . . . . .

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort. avond begint om 8 uur. Entree ƒ 1.50.

zajen van ^^ Gemeen- dering na gaven de afgevaardigden te ken-
schapshuis. Medewerking verlenen o. m. nen dat wat hen betrof dit laatste agenda-
Living Island en het trio Dennis Bevan. De punt tevens het slot van de vergadering

mocht zijn. En zo gebeurde het.

Dinsdagavond kwam de gemeenteraad om
klokslag half acht opnieuw In vergadering
bijeen om de begroting voor de gewone
dienst — inkomsten en uitgaven voor het
jaar 1972 — en de kapitaafsdlenst te be-
handelen. Bij deze vergadering was de hr.
Zoet (pvda), die maandagavond niet aan-
wezig kon zijn, eveneens present.

Aan de behandeling van genoemde begro-
ting ging die van het woningbedrijf van de
gemeente.vooraf en waarbij de heer JANS-
SENS (inspr. nu) informeerde naar de
stand van zaken bij het in eigendom verkrij-

•gen van gemeentewoningen door de h,̂ tj-'!

ders. Heeft de gemeente het publiek Via
het gemeenteblad en de plaatselijke bladen

'wel voldoende ingelicht over het verkrijgen
van een eigen woning, wilde spreker weten.
Hij stelde er prijs op dat over deze mate-
rie='<door de gemeente rapport zou worden
uitgebracht.
Volgens de wethouder van publieke werken,
de heer RUDENKO, bestond er in Zand-
voort geen belangstelling voor. Hem had in
ieder geval nooit een aanvraag voor het
kopen van een gemeentewoning bereikt.
Voorzitter NAWIJN betoogde dat er in het
gemeenteblad en andere publikaties uit en
te na op de mogelijkheid voor het verkrijgen
van een eigen woning was geattendeerd.
Maar wanneer de raad behoefte voelt aan
een rapport over deze zaak dan had het
kollege — en de wethouder van pw beaam-
de dit — geen enkel bezwaar.
Na het fiat van de raad voor de begroting"
van het woningbedrijf begonnen de afge-
vaardigden hoofdstuksgewijs aan de afwer-
king van de begroting voor de gewone- en
kapitaalsdienst. Van de talloze op- en aan-
merkingen van de raadsleden geven wij hier
ter wille van de leesbaarheid een beknopte
en zakelijke weergave:

Bij het hoofdstuk algemeen beheer bleek
de hr. WIJNBEEK (d'66) weinig op te heb-
ben met het gemeenteblad dat hij 'inhoud-
loos' noemde. Het blad geeft geen brede
voorlichting aan het publiek t.a.v. belang-
rijke zaken, die in de gemeente aan de
orde zijn. Toch kan een gemeenteblad een
bijzonder nuttige funktie vervullen en daar-

. om bepleitte spreker een meer frekwente
verschijning van het orgaan. De heer Wijn-
beek gaf het kollege in overweging de uit-
gave te kombineren met het plaatselijke
pers, b.v. doormiddel van een door de ge-
meente te verzorgen bijlage.
Voorzitter NAWIJN wilde de mogelijkheid
voor verbetering van het blad wel onder-
zoeken en ook wethouder v.d. MIJE voelde
hier wel voor. Maar dan moet de raad er
wel rekening mee houden dat de uitgave
duurder wordt.
Verder brak de heer WIJNBEEK opnieuw
een lans voor het instellen van een miljeu-
raad om het euvel van de voortschrijdende
milieuverontreiniging te bestrijden en in
ieder geval te beteugelen. Wethouder VAN
DER MIJE van sociale zaken voelde ech-
ter weinig voor het instellen van nog een
kommissie. Maar de bewindsman deed wel
de toezegging de kwestie in de kommissie
van sociale zaken nog eens nader te be-
kijken, want de zaak van de leefbaarheid
van de gemeente ging hem wel degelijk ter
harte.
De belastingparagraaf was voor de heer
JANSSENS (inspr. nu) rede te verzoeken
de vorig jaar verhoogde straatbelasting
weer terug te brengen op het oude peil.
Nu ook achteraf gebleken is dat deze eks-
tra heffing van de opcenten niet nodig was
om de inkomsten en uitgaven van de be-
groting in evepwicht te brengen, vind ik
het niet meer dan billijk dat wij deze hef-
fing ongedaan maken, aldus spreker. Een
heffing die bovendien slechts een deel van
de bevolking treft en daar was de heer
Janssens in principe tegen. Wanneer een
verhoging noodzakelijk is, akkoord, maar
dan behoort die te worden opgebracht door
de gehele gemeenschap, zei de afgevaar-
digde.
Na een stekelige diskussie tussen de -heer
Janssenb en wethouder Kerkman of het kol-
lege zich destijds unaniem achter de voor-
gestelde verhoging had geplaatst. Nee, zei
de heer JANSSENS, want de toenmalige
wethouder Oostenrijk stemde tegen de eks-
tra heffing. Ja, repliceerde de heer Kerk-
man, want ook de hr. Oostenrijk had aan
het indienen van het -voorstel meegewerkt.
Voorzitter NAWIJN gooide olie op de gol-
ven door mee te delen dat de straatbelas-,
ting binnenkort op de helJing-skomt.- Daar
had de heer Janssens Vrede *mee". Mocht
er echter niets van komen, waarschuwde hij,
dan kom ik er opnieuw op terug. -
Nadat de heer JOUSTRA (vvd) de bouw
van meer en goedkope openbare toiletten
had bepleit en de heer WIJNBEEK voor-
stelde het Gashuispleintje te bevrijden' van
de Idst van> .'dode auto's', werd op advies
van de raadsleden Attema, Flieringa en
v.d. Moolen het subsidie aan de Zandvoort-
se Reddingsbrigade van ƒ 4000 op ƒ 5000
gebracht. . , < • (
Een wijdlopige en • vooral financleel-techVi'
sche diskussie over een initiatiefvoorstel
van de heer VAN DER MOOLEN de inkom-
sten en uitgavenposten van Touring Zand-
voort doorzichtiger 'te. maken door deze te
ontkoppelen van de afdeling VVV, had 1ot
gevolg dat de raad akkoord ging met de
toezegging van de voorzitter deze sugges-
tie aan het bestuur van de Touring voor te
leggen.
De heer FLIERINGA (inspr. nu) wilde naar
aanleiding van de op de begroting van on-
derwijs opgevoerde honorering van een re-
medial teacher weten of deze onderwijs-
funktionaris al was aangesteld. Donderdag
(gisteren-red.) wordt over de aanstelling
door b en w een beslissing genomen, deel-
de de heer Kerkman mee.
De voor het komende jaar geraamde uit-
gaven voor* kuituur en rekreatie was voor
de heer KOK (azb) aanleiding op te mer-
ken dat hij het inschrijfgeld voor het lenen
van boeken van ƒ 4,50 per jaar toch wel
wat aan de, lage kant;vond. Daar was de
wethouder van sociale- en kulturele zaken
VAN DER MIJE het mee eens, maar hij
waarschuwde er voor het inschrijfgeld niet
al te drastisch te verhogen om geen rem
te zetten op de animo van de openbare
bibliotheek gebruik te maken.
Toen de wethouder het waagde hierbij het

profijtbeginsel te berde te .brengen, stoof
de heer AUKEMA op. Dat mag, riep hij
door de mikrofoon, bij deze belangrijke
dienstverlening aan het publiek nooit en te
nimmer een rol spelen.
De heer JOUSTRA vond dat de ƒ 2000 sub-
sidie voor de kulturele kring 't Helm maar
moest worden overgeheveld naar de subsi-
diepot van de kommissie voor kulturele be-
langen. De'aktiviteiten van 't Helm staan
op een bijzonder laag pitje en dan kan dit
bedrag beter voor andere kulturele werk-
zaamheden worden aangewend^ zei spreker.
De heer WIJNBEEK sloot zich daarbij aan,
maar voorzitter NAWIJN en,, wethouder
VAN DER MIJE wilden 't Helm nog een
kana* geven. Het kollege zal de kring per
brief aansporen de nodige aktiviteiten te
ontplooien. *»'
De heer KOK, kon zich er niet mee vereni-
gen dat het Gemeenschapshuis als konkur-
rent optreed van de in Zandvoort geves-
tigde horecabedrijven. In de kranten maakt
de beheerder reklame voor het geven van
bruiloften en partijen in het huis. Dat vind
ik, zei de heer Kok, principieel onjuist te-
genover de zelfstandige horecabedrijven
welke geen overheidssteun genieten.
Wethouder VAN DER MIJE verdedigde de
horeca-aktiviteiten van 'het Gemeenschaps-
huis door er op te wijzen dat hierdoor de
bijdragen van de gemeente in loon- en eks-
ploitatiekosten worden gedrukt. Maar hij
was het met de heer Kok eens dat rekla-
me in de bladen achterwege dient te blij-
ven. Het stichtingsbestuur van het Gemeen-
schapshuis zal hiervan op de hoogte wor-
den gesteld, zegde de wethouder toe.
Maar de heer Kok was hiermee niet tevre-
den. Zolang de eksploitatie- en beheersop-
zet niet gewijzigd wordt blijft de oneerlijke
konkurrentie t.a.v. de horecazaken gehand-
haafd, was zijn mening.
Bij de behandeling van de begroting voor
sociale zorg en maatschappelijk werk ga-
ven diverse raadsleden, o.w. de heer TER
VEER (kyp), blijk van hun bezorgdheid
voor de financiële konsekwenties van deze
dienstverlening voor de gemeente in de
komende jaren.
Wethouder KERMAN was bijzonder pessi-
mistisch gestemd en voorspelde noodzake-
lijke beperkingen van de overheidsuitgaven
in de sektor van de kollektieve voorzienin-
gen en/of belastingverhoging om tot een
sluitende begroting te komen.
De begroting voor de gewone- en kapitaal-
dienst werd tenslotte goedgekeurd, waarbij -
zeker niet onvermeld mag blijven dat de
Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting Zand-
voort door een ekstra- subsidiebijdrage van
ƒ 4.200 volgend jaar zijn aktiviteiten kan
voortzetten. Zij het evenwel zonder leidster.
Zoals bekend besloot het ministerie van Cul-
tuur, Rekratie en Maatschappelijk werk
enige maanden geleden in het kader van de
overheidsbezuinigingen de rijksbijdragen in
te trekken. Na de behandeling van de ge- •
meentebegroting werd de raadsagenda in
hoog 'tempo afgewerkt.
Alleen de rapportage van het plan 'twaalf
maanden zomer' hield de raadsleden nog
even aan de praat.

NOG MAAR EENS
WORSTELEN
De socialist Aukema, die met één been in
het kollege van b en w staat, heeft maan-
dagavond in zijn algemene beschouwingen
gepleit voor de aanwezigheid in de raad
van de eerst verantwoordelijke ambtenaar
om de wethouders bij te kunnen staan wan-
neer dit nodig is. Het Es natuurlijk flauw
om te veronderstellen dat hij daarbij in de
eerste plaats aan zichzelf dacht, wanneer
hij over enkele maanden achter de kollege-
tafel voor hete vuren komt te staan. Zo'n
ambtenaar kan natuurlijk van nut zijn om
de wethouder in moeilijke ogenblikken te
soeffleren. Maar het risiko is levensgroot
dat de nauwe relatie tussen ambtenaar en
de voor het beleid verantwoordelijke wét-
houder de voorsprong van de bestuurstop
op • de volkvertegenwoordiging nog groter,
de besluitvorming voor de burger nog on-
doorzichtiger en van de demokratie tenslot-
te een spel voor ingewijden zal maken.
Want een kollege omringd door technokra-
ten kan nauwelijks ergens anders toe lei-
den., ,.^flmi .v< . & , • « - - 'S
Aukema.'rdie zich in de-raad heeft ontpopt
als een progressief denkend en handelend
politikus, die bovendien' het worstelen met
principiële vraagstukken niet uit de weg
gaat, moet hier nog maar eens mee gaan
vechten.

KIL SIGNAAL
Wethouder Kerkman , heeft natuurlijk alle
gelijk,, van =kijn nuchtere en zakelijke denk-.'
trant dat een gemeentebegroting gee.fi.litte-.;
rair werkstuk of lyrische poëzie-jjs.oHet Is'!*
een zorgvuldige becijfering van' Inkomsten
en uitgaven waarop de gemeente In een be- v
paalde periode mag rekenen. Toch zou er
best een beetje muziek maar vooral ook
visie in mogen zitten. Al was het alleen
maar om een menselijk geluid te mogen ho-
ren voor de komputer die ook opslokt.
Maandag en dinsdag kregen wij daar een
voorproefje van. Een harde en droge tik
kondigde iedere keer aan dat een opname-
bandje In de technische apparatuur van de
notulist vol was en dat een nieuw lintje van
start ging. De raadsleden schrokken van
dit-kille signaal, dat, als zij en wij even
niet opletten, ons voorland wordt.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

26nov. 08.59 04.38 21.11 16.58
27nov. 10.21 05.56 22.40 18.21
28nov. 11.24 07.01 —.— 18.58
29nov. 00.01 07.50 12.24 20.11
SOnov. ,. 00.57 08.35 13.19 21.03



Napoleon: Slag bij Waterloo 1815 Ie Wereldoorlog 19t4-18 San Quentin 1952 Ontvlucht 1964

Dit is ZWARTE NELIS, zijn afgang begon bij Waterloo, dook onder tot 14-18, werd toen gebruikt als doelwit, dook later weer op in de San Quentingevangenis
in Amerika voor het om zeep brengen van een dinosaurus, doch wist te ontvluchten, door zich van de 20 m hoge muur te laten vallen, omdat hij dacht, dat hij
kon vliegen. Nu alle gekheid op een stokkie. Dit is:
Menno Swart, in Amsterdam geboren, 21 jaar oud, en monteur bij Radio Peeters. Doet graag zijn best om de klanten het naar hun zin te maken. Wil er zelfs
voor overwerken. In technisch opzicht is hij een goed monteur. Werkt snel en efficiënt. U zult hem wel eens hebben zien rijden in die rode Eend. Verder hoopt
hij u allemaal eens te ontmoeten om u zijn diensten te bewijzen. Belt u 02507—3618 en u kunt hem om raad vragen of even laten komen.

ZandvoGortse Handelsvereniging
Sint Nicolaas
Avondopening voor de winkels

Vanaf maandag 29 nov. tot en met vrijdag 3 dec.
tot 22.00 uur geopend
Zaterdag 4 dec. tot 18.00 uur geopend

Er wordt verzocht om tussen 18.00—19.30'te sluiten.
De verplichte middagsluiting is in deze week niet van kracht.

HET BESTUUR

U
op
de
Zandvoortse
Courant

op onze aanbiedingen
fabrikaat vleeswaren!

JEN
ZANDVOORT HALTESTRAAT 3

EXTRA AANBEVOLEN:
750 gr. Hamlappen 6.15
500 gr. Fijne Riblappen 4.28
500 gr. Magere Riblappen 4.38
500 gr. Doorregen lappen 3.48

De allerbeste kwaliteit

500 gr. Varkensfrlkando 4.88

500 gr. Varkensrollade (van de lende) 4.88

500 gr. Rosbief 5.68

500 gr. Lende 5.98

500 gr. Entre Cöte , 5.98

500 gram
gem. vlees
voor Haché
of Goulach

Heel lekkere
vleessalade

200 gram

Filet
Americaln
98 et.

2 stuks
100 gram

.79

Weekend-rektame

100 gr Ham en

100 gr Gekookte

rookworst 1.19
(eigen fabrikaat)

Gezond en Keel lekker

RAUWE LEVER 3O c*.
100 gram

E V E N DOOR DE BLOEM DAN

B A K K E N A L S B I E F S T U K

Extra aanbieding heerlijke slagersvleeswaren
"150 gr. Parijzer boterhamworst '.'. 0.99
'150 gr: Jachtworst 0.99
150 gr. Leverkaas 0.99
250 gr. Gekookte worst 1.45
250 gr. Leverworst 1.25
150 gr. Schouderham 1.39

150 gr. Gebr. Rosbief 1.79
150 gr. Gebr. Frlkando
150 gr, Gebr. Gehakt speciaal 0.99
150 gr. Hamworst 0.99
150 gr. Lever 1.39
150 gr. Pekelvlees 1.29

DINSDAG:

500 gr. Braadworst 2.98
750 gr. Pracht

Runderlappen 4.48

WOENSDAG:

500 gr. Heerlijk
vleesgehakt 2.18

Slavinken
Hamburgers
Frikandellen

p. stuk

DONDERDAG:

250 gr. Bieftartaar 2.13
1 kg Doorregen lappen ... 5.98

250 gr. Leverworst 1.10

ECHTE Gelderse rookworst 70 cent
Dagelijks vers van Mager varkensvlees per 100 gram

. ' ^

Vanwege de'grote belangstelling
OOK OP 7 DECEMBER NAAR:

De BJsrevue
(Hoiliday on IGG)
te AMSTERDAM.

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 - TEL. 2560

Huish. hulp gevr., 2 ocht.
p. week, ƒ 5.— p. uur.
Mevr. Vos, Vinkenstraat 30,
tel. 5383.

Fiat 500 te koop i.z.g.st,
bj. '64, f 100.—. Fleming-
straat 324.

Gouden schakelketting ver-
loren s.v.p. tegen beloning
terug te bezorgen. Fam. Bos
de Ruyterstraat 116 alhier.

Te koop woon huis met c.v.
gas, 4 slaapkamers, stenen
schuur, uitzicht op duinen,
gelegen in de Fahrenheit-
straat 49 Zandvort.
Vraagprijs f 68.500.— k.k.
Event. garage ƒ 5000.— k.k.
Tel. 2321.

Speciale aanb. CONDOOMS
Stort / 17.50 op giro
2329707 en u ontvangt een
proefpakket (inh. 100 st.)
onder discretie, of schrijf
naar „FREMO", Postbus 60
Zandvoort.

, ®*** l

M.i.v. 1 december 1971 zullen alle onderstaande Garage-Quickservice-
bedrijven overgaan op:

ARAL
DAVIDS
DUWEL

R. JANSEN

KOOYMAN
MOBILE

RAAYEN
RINKO

STRIJDER
SHELL Duinzicht

VERSTEEGE
ZANDVOORT. AUTOM.BEDR.

REIKT ONS DE KANO, BETAAL KONTAÜT

Chemische wasserij Keyser
Kerkstraat vraagt winkel-
juffrouw voor 't filiaal Zand-
voort. Br. Keyser, Postbus
580, Haarlem.
Te huur in centrum gem.
zit-slaapkamer met kookge-
legenheid, c.v., douche,
voor permanent.
Br. no. S204. Zandv. Crt.
Te koop Saab vo.or de sloop,
goede motor enavijf'-'goede
banden, ƒ 150.—. VW idem
ƒ 150.—. Tel.v4892. '
De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.
Te koop in centrum dorp,
werkplaats met bergzolder
en aangrenzende kl. berg-
plaats. Leeg te aanv.
Mak. J. Boogaard, tel. 2210.
Te koop grammofoonplaten
talenkursussen Frans, Duits,
Engels, Spaans en Italiaans
geheel kompleet per kursus
ƒ 30.— franko-huis. Tel.
070-652405 of 111097.
Te koop gevraagd: 50 cent
per stuk betaal ik voor uw
oude 78 toeren grammofoon-
platen die ik kan gebruiken.
Br. met aantal en soort aan
postbus 9710. Den Haag.
Winkelmeisje gevr. hoog
loon, 5-daagse werkweek.
Slagerij Vreeburg & Zn.,
Haltestraat 54, Zandvoort.
Tel. 02507-2451.
Kennemer Bar y.a. vrijdag
26 nov. zijn wij weer de
weekends geopend.
Te koop 2 pers. bed, slee-
model + Pulm. matr. ƒ 30.-.
Tel. 5950.
Welke heer (circa 70 jr.)
intellekt. mil.) wil met dito
wed. ergens de feestdagen
doorbrengen, fity-fifty. Ik
woon in Zandvoort.
Br. no. 8801, Zandv. Crt.
Te koop langh. Tackel-
reutjes, 8 weken, met stam-
boom, ingeënt en ontvormd,
ƒ 185.-. Tel, na 19 u. 2815.
Racebaan te k. merk Faller,
prijs ƒ 45.-. Tel. 5884.
T,e,. huur gevraagd voor min-
stens één jaar garage of
box, voor Opel Commodore,
Tel. 4611, Maykels, Burg.
v. Fennemaplein 16 flat 5.
Wie maakt voor mij 2 nwe
japonnen. Tel. 4778.

Modehuis S. Pilier
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

Een grandioos
Sint Nicolaasfeest

Alleen bij ons krUgt U de St. Nicolaas cadeaux helemaal voor niets. Leest U verder, dan
wrijft U uw ogen uit.

Alleen bij Pilier Alteen bij Piiler
Nu de Sint zegelactie niet meer gedaan wordt in Zandvoort geven wij U zelf CADEAU's.

LET OP* -faBü • ^&* n ^™

REEDS BIJ AANKOOP VAN: ƒ 10,- LOSSE KOL
ƒ 20,- BLOUSE z.m. OF Z ZAKDOEKJES

'' f 40,- 2 !/i METER STOF '!

ƒ 50,- BADSTOF PULLOVER
f 80,- HEKEN PULLOVER
ƒ 80,- DAMES VEST OF LUREX PULLOVER

• ff' T!-Wij zijn ruim gesorteerd fn:

Ski PuEIovers NU f 29,95
Trevira Japonnen en Overgooiers tot mt $2
Winter broekpakken Jersey
Tuniekpakken tot mt £2
Jersey pantalons tot mt 52
Tuniek blouses lange mouw tot mt 52

Onze cadeaux worden geëtaleerd. Profiteer! Profiteer! Profiteer!

Modehuis S. Pilier
Kerkstraat 4 - Telei 3397

In de Sint-week 's avonds geopend.

Ook voor de hippe jongens en meisjes hebben wü PULLOVERS voorradig.



akker
Schoonheidsspecialiste • Lid A.N.B.O.S.
Zandvoort, Frans Zwaanstraat 68, telefoon 3621

Algehele wetenschappelijke huidverzorging
Hals- en gezichtsmassage

Elektrische ontharing
Voor jongeren speciale acné-behandelingen
(jeugdpuistjes)
Manicuren • Lichaamsmassage • Speciale
cellulitis behandeling

Vrijblijvend advies
Behandeling uitsluitend na afspraak

Dépositaire van Binella, een produkt van
Clba A. G. • Zwitserland.

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon £663

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ( 1,— per jaar per gezin.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • TelaJoon 4973

AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES - TRANSPORTEN

Begrafenisonderneming

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal

Tel. 023-260533
Voor Zandvoort tel. 2872

Café-Restaurant Van Houten
Reeds bekend om zijn uitgebreide

a La Carte-keuken heeft

iedere vrijdag mosselen-avond
ZEESTRAAT 29 - TEL. 2781 - ZANDVOORT

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom vorder lopen
als U het In da Stationsstraat 16 kunt kopen

Een anders dan
anders cadeau?

Geef
een
pretpakket
van
Talens
Kies uit
16 modellen bij:

KEUR VERF
Paradiisweg 2

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 26%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Sohilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x f 150,- en
10 x f 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 - 42 1550.

Te koop gevr.: belegglngs-
huls. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

Schildersbedrijf

C. f.

HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',

Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

CONDOOMS! CONDOOMS!
Durex en Blausiegel

ENORME KORTINGEN
Géén bijkomende kosten en
uiterst discrete verzending.
Vraag (per brief of -kaart)
onze GRATIS kleurenfolder
en uitvoerige prijslijsten of
bestel een PROEFPAKKET
(inhoud 25 stuks) a ƒ 10.—
per aangetekende brief of

girorekening 2405792.

B.I.S. INTERNATIONAL
Postbus 177 - Zandvoort

familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

auto roestvrij ....
BESCHERM UW AUTO l

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

A U T O B E D R I J F

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

Voor uw gezellige borreluur

,,Ook gelegenheid tot doorzakken"

BAR

The
DISKOTHEEK

Bang
Bang

Stationsstraat 17 - Zandvoort

Tel. 02507-5340

; Voor.1 showröo'nv winkel :bf :' kantoor •

h A R L E M

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

ZWANGERSCHAPS GYMNASTIEK

Mevr. Klijn, Fahrenheitstraat 54,
telefoon 2880.

O.G.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2136 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
ollehaarden, gasforn.. wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Voor deskundig
Knippen ( diuerse
Scheren \ ...
Pluklcen ( «""dellen
Mevrouw SCHRAM.
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507-5566.

Adverteert
in dit blad

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie • occasions.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

t l

van VLOERBEDEKKING
en TAPIJTEN

50 tot GO VOORDELIGER

o.a* p l m. I8OO kamers hoog/laag
ANCRE BERBER TAPIJT
winkelprijs ƒ 119,— nu uw prijs per strekkende meter
400 cm breed ook in orange, groen, beige en paars

Marokkaans Berber tapijt 17Q
kamerbreed, 100% zuiver scheerwol, kost overal / 259,— 4LA ̂ f ip

129-

149-
17,50

59-

fabrikantskostprijs

op 380 cm breed

WEEKEND TAPIJT
100% zuiver wol, 400 cm breed, allernieuwste dessins,

winkelprijs ƒ 238,— nu

Prachtig siaapkamertapijt
per strekkende meter geen ƒ 26,75 nu
ook in orange, paars, rose, etc.

MONA TAPIJT
nyion, schuïm-back
366 cm breed, van ƒ 98,— voor

I2O.OOO tapïjttegels
o.a. Heugafelt en Floortegels,
50 x 50 cm (schoonheidsfoutjes) v.a.

Chinese riettegeBs
van ƒ2.10

6,25
1,25

Keyzer Bonaparte, Bergoss
en Desso kamerbreed tapijt
van ƒ 119,— voor

coupons

Novilon/Fiësta
COUPONS

27,50
Partij Perzische tapijten
4O tot 60% KORTING
waaronder: Shiraz, Hamadan, Kurdisten en Kaskhay. Handgeknoopt Marok. Berbers

Zuiver scheerwollen
karpetten

Perzische dessins royal 2 x 3 m

3 x 4 , 2,5x3,5 m

250,
325,

SPECIAAL KOOPJE

Aristo gordijnstoffen
enkele zeer eksklusieve dessins,
van ƒ 17,90 per meter, nu slechts

Velours d'antique
van ƒ 34,— voor

ï,90

19,90
4.OOO Didas dekens
100% zuiver scheerwol,
o.a. nog nooit zo vertoonde prijzen van ƒ 74,— voor

E.L. fiits-jumeaux
220 x 240 cm 240 x 260 cm v.a.

49,90
59,-

Uitsluitend a.s. vrijdag 26 november van 10 tot 6 uur In Treslong te Hillegom.
Zaterdag 27 november van 10 tot 5 uur In Hotel Bouwes, Badhuisplein 7 to Zandvoort

De Leeuw n.v.
TELEFOON 02240—3444 Desgewenst stofferen wij

Alles met 5 jaar fabrieksgarantie

INSTALLATIE B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 13 et p .mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
/ )"3,50 per jaar
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20.-
iosse eksemplaren / 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij'oudt v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

DVOORTSE
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

rekreatieplan
wil remonnee
van zandvoort
in ere herstellen

Er heeft zich weer een nieuwe gegadigde
gemeld om Zandvoort met een groots op-
gezet rekreatie-oord te begiftigen. Het is
het n.v. Ingenieursbureau voor Projekten-
service en Organisatie te Bloemendaal dat
de gemeente een plan heeft aangeboden
voor de bouw van een vakantiecentrum op
het terrein dat wordt begrensd door de
Burgemeester van Alphenstraat, de Van
Lennepweg en de Vondellaan. Voor dit ge-
bied, waarop ook de Stichting Zwembad
Zandvoort het oog heeft laten vallen, heb-
ben de initiatiefnemers van het rekreatie-

•projekt een optie gevraagd.

Het ontwerp voor het rekreatie-oord is van
de hand van de architekten H. Ie Grand
en P. Selle (BNA) uit Amsterdam en om-
vat een motel, zweminrichting, kurhaus en
vakantiebehuizing. Voor de uitvoering van
het plan zouden het huidige karavanterrein
van de gemeente en de kabelloods aan de
westzijde van het gebied moeten wijken.
Met de eigenaar van de kabelloods — de
heer Sindram — zouden de ontwerpers
reeds zijn overeengekomen de loods met
bijbehorend terrein aan hen over te dragen.
Voor de verplaatsing van het karavankamp
achten de initiatiefnemers van het projekt
alternatieve mogelijkheden aanwezig.
De Nederlandse Spoorwegen zouden zich in
principe bereid hebben verklaard het sta-
tion aan de huidige situatie aan te pas-
sen. Volgens de ontwerpers zou het door
de Stichting Zwembad Zandvoort te reali-
seren zwembad ingepast kunnen worden in
het geplande zwemcentrum.
De bouwstijl van het geheel is volgens de
initiatiefnemers beslist geen Flinstone-
imitatie of replica van een middellandse
zeedorp, maar een specifieke uiting van
moderne nederlandse architektuur. De
bouwmassa's van de vakantiebehuizing —
'The Village': genaamd naar het bohémien

«m. mmm mam»
kwartier in New York 'Greenwich Village1

zijn vertikaal, zowel als horizontaal opgezet,
niet een woning is gelijk aan de andere,
aldus de ontwerpers.
In het plan zijn verder voetgangersplein met
horecawinkeltjes gepland zoals eethuisjes,
bars, coffeeshop en souvenirboetiek. "-Er
wordt gedacht aan een kleine drukkerij
voor het vervaardigen van het mededelin-
genblad voor de bewoners van 'The VillageV;»

i Met het rekreatieplan willen de initiatiefne-
1 mers, waartoe ook het gemeenteraadslid, de

heer Pas behoort, de oude renommee van
Zandvoort in ere herstellen. Dat betekent
volgens de plannenmakers geen kitsch in
de souvenirboetiek, geen friten, nassiballen
of uit-de-muur-toestanden, geen transistors
of andere geluid-verontreinigingsvoortbren-
gende apparaten op de balkons en loggia's.
Maar wél avondkleding en het luisteren
naar de Eroica van Beethoven in de disko-

theek. Kortom men wij terug naar het Zand-
voort van de eeuwwisseling toen het uit-
gaansleven nog niet werd 'ontluisterd' door
merkwaardige kledij en het nuttigen van
nassiballen uit de muur.
Voor de bewoners van The Village hebben
de ontwerpers alvast een dagindeling vast-
gesteld, die wij de lezer niet willen ont-
houden.
8.00 uur: trimmen met sportleraar in zwem-
centrum
8.30 uur: bezoek warme bakker + charcu-
terie en kaaswinkeltje in Kronkelavenue
9.00 uur: ontbijt in eigen loggia
10.00 uur: zwemmetje in golfbad; zonnebad
of 8 holes op de Kennemer of a game of
tennis
11.00 uur: espresso in de arcade voetgan-
gersplein
12.00 uur: 'The Village gazet' lezen
12.30 uur: lichte lunch met souflaki en

Op bovenstaande schets ziet men op
de voorgrond het motel, daarboven
het zwemcentrum, daarachter The
Village en ter linkerzijde het kurhaus
en kasino.

stokbrood in the Greek-taverne, binnen-
straat
14.00-16.00 uur siêsta en strand
17.00 uur: 5-o'clock tea orkestje, dansje in
Kurhaus
18.00 uur: borrel in 'hole in the wall' (bier-
vaten)
19.00 uur: bezoekje diskotheek latest hit
20.00 uur: etentje thuis of dinner and
dance - Kurhaus, attrakties, floorshow.

zandvoortmeeuwen
bSijft in rode cijfers
Zandvoortmeeuwen blijft in de rode cijfers
Eergisteren verloor het elftal met 2—O van
De Spartaan uit Amsterdam. Het noodlot
voor de kustbewoners voltrok zich in de
tweede helft, toen Zandvoortmeeuwen bin-
nen de zestig sekonden twee keer werd ge-
veld. Na deze achterstand was alle fut uit
het elftal verdwenen.

In de eerste drie kwartier van de ontmoe- '
ting waren beide partijen afwisselend in de
aanval en de verdediging en viel moeilijk
te voorspellen welk team tenslotte met de
beste papieren voor de dag zou gaan kp-
men. Zandvoortmeeuwen kreeg vooral in
het begin van de ontmoeting een paar uit-
stekende kansen om te scoren, maar deze
werden door de nonchalante en slordige af-
werking voor de doelmond van De Spar-
taan gemist. Tegen het slot van de eerste
speelronde bezorgden de fel spelende am-
sterdammers de defensie van Zandv.m. eni-
ge benauwde ogenblikken. Een minuut voor
het ingaan van de rust werden de hoofd-
stedelingen verrast door een bliksemsnelle
uitval van het duo De Vlieger-Stobbelaar.
De tegenaktie werd voorbeeldig uitge-
voerd tot het ogenblik van schieten was
aangebroken, toen was het met het zelfver-
trouwen en de zekerheid gedaan en ging
het leer langs de doelpalen van De Spar-
taan.
In de tweede helft werd Zandvoortmeeuwen
volkomen overrompeld door de enthousiast
en in hoog tempo aanvallende gastheren.
De defensie van de bezoekers raakte in
paniek door de opdringende voorhoede van
de amsterdammers en in de 13e minuut
ging het helemaal mis.
Keeper Bos, in de vaste overtuiging dat de
scheidsrechter voor buitenspel zou fluiten,
nam een afwachtende houding aan toen top-

speler Leijenhorst op hem afstormde. De
arbiter floot niet en Leijenhorst schoot de
bal achter de hevig verontwaardigde Bos.
Deze was zijn emoties nog niet te boven
toen Heysteeg dertig sekonden later door
de verdediging heenflitste en het leer tus-
sen de palen schoot.
Een volkomen gedesillusioneerd Zandv.m.,
ook invaller Aaldert Stobbelaar kon zijn
klup geen zelfvertrouwen meer bezorgen,
speelde, mokkend over zoveel onheil binnen
enkele sekonden, verder. Ook toen De Spar-
taan het wat kalmer aan ging doen hadden
de gasten geen kracht meer de mogelijkhe-
den van de aanval te benutten. Zandv.m.
geloofde er gewoon niet meer in en liet
het hoofd hangen.

Hier volgt de stand in de kompetitie na de
wedstrijden van afgelopen zondag:
Elinkwijk 10 6 4 O 16 15- 7
OVVO 10 6 3 1 15 12- 3
SDW 10 5 4 1 14 17- 8
Uithoorn 10 3 6 1 12 12- 8
Rood Wit A 10 2 7 1 11 5 - 7
Hollandia 10 2 5 3 9 14-12
DCG 10 4 1 5 9 14-15
AFC 10 3 '3 4 9 13-14
Zilverm. 10 3 2 5 8 16-19
De Spartaan 10 2 3 5 7 6-12
Zandv.m. 10 1 3 6 5 9-19
ZVV 10 O 5 5 5 5-14

BEVORDERINGEN
BIJ POLITIE
De heren J. Popkens en H. de Hoop van de
gemeentepolitie zijn met ingang van 1 no-
vember j.l. bevorderd tot adjudant. Deze
politiefunktionarissen werden resp. in 1949
en '46 bij de politie in Zandvoort aangesteld.
In de jaren vijftig ontvingen zij de rang van
brigadier.

TESTAVOND

VOOR JEUGDCENTRUM

De door organisator Boud van Doorn in
samenwerking met Radio Peeters georgani-
seerde feestavond als testcase voor een
toekomstig jeugdcentrum, heeft zaterdag-
avond in het Gemeenschapshuis enkele hon-
derden jongemensen tussen de 15 en 20
jaar getrokken. Medewerking aan de avond
verleenden de bekende groep Living Island
waarvan Jelle Attema (jr.), drums, Heino
Hoekema, basgitaar, Hans Hoekema, orgel,
Johnny Terol, slaggitaar en Roei Bartels,
sologitaar, deel uitmaken. Na een minder
geslaagd optreden enkele maanden geleden
in Lou Verburgs pretpaleis bleek de groep
de inzinking te boven en heeft vooral aan
beheersing en ritme gewonnen.
Nieuw, althans voor uw verslaggever, was
het optreden van de popgroep van Dennis
Bevan, bestaande uit Bert Devies, sologi-
taar, Boudewijn Loogman, basgitaar en Den-
nis Plantinga, drums. Een bijzonder goed
op elkaar ingespeeld drietal welke de aan-
dacht van de jeugdige toehoorders vast
wist te houden. De drive-in intermezzo werd
verzorgd door Wim Peeters.
Boud van Doorn toonde zich na afloop van
de feestavond tevreden met het resultaat.
Alles wijst er op dat er in Zandvoort be-
hoefte bestaat aan een jeugdcentrum, vindt
hij. Dat vindt het ar-raadslid Keur, die even
een kijkje kwam nemen ook, al houdt hij
vast aan het hardnekkig misverstand dat
het jeugdcentrum een projekt van uitslui-
tend. Logosjongeren is.
Binnenkort wil Van Doorn starten met een
handtekeningenaktie en het resultaat aan-
bieden aan het gemeentebestuur. Als een
stimulans, zegt Van Doorn, voor de mede-
werking van de gemeente aan de realise-
ring van het jeugdcentrum, dat er naar zijn
stellige overtuiging moet komen. Hij vindt
de suggestie van het vvd-raadslid Attema
om de voormalige pw-remise voor dit doel
in te richten en te eksploiteren 'niet gek'.
In ieder geval een suggestie die het bekij-
ken waard is, aldus Van Doorn.

OPSLAGPLAATS
VAN FIETSEN EN BROMMERS
IN DE AS
Zondagavond is een onbewoonbaar verklaar-
de woning aan de Prinsenhofstraat, welke
enige tijd in gebruik was als opslagplaats
voor nieuwe fietsen en bromfietsen van een
in Zandvoort gevestigde rijwielhandel, door
een fel uitslaande brand geheej verwoest.
Ook de fietsen en bromfietsen gingen in de
vlammenzee verloren.
De brandweer, die het vuur met diverse
stralen bestreed, slaagde erin uitbreiding
van de brand te voorkomen waardoor een
belendend woonhuis gespaard bleef. Uit
voorzorg kregen de bewoners tijdelijk on-
derdak bij de buren en werd de huisraad
eveneens in veiligheid gebracht.
De schade wordt geschat op vele tienduizen-
den guldens. Momenteel stelt men een uit-
gebreid onderzoek in naar de oorzaak van
de brand. Opzet wordt daarbij niet uitge-
sloten geacht. In het verleden zou enkele
malen met brandstichting zijn gedreigd.

GESLAAGD
VOOR DIPLOMA
De heer O. J. P. Brune, werkzaam bij druk-
kerij Oudt/Zandvoortse Courant, is vorige
week geslaagd voor het diploma machine-
zetter. De gelukwensen van de direktie en
de redaktie van ons blad.

LUSTRUMRIT
SANDEVOERDE
Op 16 december viert de autosportvereni-
ging 'Sandevoerde' haar vijfjarig bestaan.
Naar aanleiding van dit 1ste lustrum organi-
seert het bestuur op zaterdag 18 decem-
ber een eenvoudige pijlenrit door Zandvoort.
De start is bij het clubhuis Hotel Keur aan
de Zeestraat 's avonds om 8 uur. De finish
is daar ook om half tien.
De lengte van de rit bedraagt 25 kilometer,
gemiddelde snelheid 15 km/u. Er is gele-
genheid tot inschrijven van 7 uur af.
Er kan gestart worden met auto's, motoren
en scooters. Na afloop van de rit houdt het
bestuur een receptie van 10 uur af in de
benedenzaal van het hotel.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 23 november 1971, no. 12 op grond
van artikel 21 van vorengenoemde wet
heeft verklaard, dat voor de gebieden ten
noorden van de voormalige trambaan en
grenzende aaji de Kostverlorenstraat (oost-
zijde), welke op de bij bedoeld besluit be-
horende kaart met een rode omlijning zijn
aangeduid, een bestemmingsplan wordt
voorbereid en daarbij heeft bepaald, dat
het verboden is binnen deze gebieden, zon-
der of in afwijking van een schriftelijke ver-
gunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning):
a. opslagplaatsen, vuilstortplaatsen en puin-

stortplaatsen aan te leggen;
b. terreineh'^op. te hogen of af te graiven

en kanalen 'te graven;
ijs. werken, geen bouwwerken zijnde, of

werkzaamheden ten behoeve van het
stichten van fokkerijen van varknes, nert-
sen e.d. te verrichten;

d. paden, wegen en andere verhardingen
aan te leggen;

e. parkeerterreinen, sportterreinen, tennis-
banen, kampeerterreinen, speeltuinen en
soortgelijke objekten aan te leggen;

f. ondergrondse of bovengrondse telefoon-
leidingen, energieleidmgen en transport-
leidingen voor gassen of vloeistoffen aan
te leggen.

Genoemd besluit ligt ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, 24 november 1971

De burgemeester vpornemd,
A. Nawijn

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

V O O R AL UW D R U K W E R K !

-.. TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Voor uw gezellige borreluur

„Ook gelegenheid tot doorzakken"

BAR

The
DISKOTHEEK

Bang
Bang

Stationsstraat 17 - Zandvoort

Tel. 02507-5340

A U T O R IJ S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Lesprijs ƒ 12,50 per uur.
Van Lennepweg 20/2, telefoon 494.S.

Haarlem, Karel v. Manderstraat 91.
Tel. 023—325713.

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk' Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, SophiaWeg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenba'cTi,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan -365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

5769 Sekr Groene Kruis, b.g.g 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

'autogordels
vast en zeker'
akfie
veilig verkeer
Met het doel aanschaf en gebruik van auto-
gordels te stimuleren, is Veilig Verkeer Ne-
derland een grootscheepse, zich ook over
het volgende jaar uitstrekkende voorlich-
tingssktie begonnen.

De inhoud van deze kampagne, die het mot-
to'Autogordels - vast en zeker' draagt, is
mede bepaald door de resultaten van een
motivatie-onderzoek, dat in opdracht van
VVN werd verricht door het Instituut voor
Sociaal-wetenschappelijk en Economisch On-
derzoek (ISEO), naar de achtergronden
van het (niet) gebruiken van gordels.
De door het ISEO ondervraagde automobi-
listen waren het duidelijk eens over de
reden waarom men gordels zou moeten
dragen, namelijk om de gevolgen van een '
verkeersongeluk te beperken. 'Ook over de
reden waarom men geen gordels gebruikt
— zelfs al zijn die in de wagen aanwezig —
bleek weinig verschil van mening te bestaan:
uit gemakzucht! Alleen de groep die geen ,
gordels bezit en deze ook niet zou willen
hebben, noemde een andere reden op de
eerste plaats, en wel het feit dat het dra- T
gen van gordels in sommige gevallen ge-
vaarlijk zou zijn. Dat 'gordels kleding kreu-
ken of smoezelig maken' vonden de manne-
lijke noch de vrouwelijke ondervraagden
een argument.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de neder-
landse automobilist(e) nuchter genoeg is i
om het verschijnsel 'verkeersongevallen' on-
der ogen te durven zien. Dit is een belang-
rijk gegeven, omdat in de gordel-voorlichting
dit onderwerp onverbloemd ter sprake kan
worden gebracht zonder het risiko, dat een
te groot aantal mensen aan deze voorlich-
ting geen aandacht besteedt 'omdat het zo
eng is'.
Het advies 'doe om die gordel' zal pas tot
resultaten kunnen leiden als de automobilist
éérst voldoende is voorgelicht over: het type
gordel dat hij het beste kan aanschaffen, de '
manier waarop de gordel dient te worden
gebruikt, en tiet nut van de gordel.
Op grond van dit gegeven heeft Veilig Ver- •
keer Nederland de aktie 'Autogordels - vast
en zeker' in twee fasen gesplitst. De eerste
omvat kennisoverdracht, de tweede stimu- •
lering van het gebruik.
Voor de kennisoverdracht richt VVN zich '
vooral op organisaties en instanties, die be- <
trokken zijn bij de opleiding en verhoging

van de rijvaardigheid" van toekomstige en
bestaande autombilisten, zoals het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de ANWB,
de KNAC en de Rijksoverheid.
Maar ook zal VVN in de komende maanden
rechtstreeks grote groepen automobilisten
tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, georgani-
seerd door bijv. het bedrijf waar zij werk-
zaam zijn of door plaatselijke afdelingen
van VVN, wijzen op het veiligheidsbelang,
dat aan het dragen van de gordel door be-
stuurder én passagiers moet worden toege-
kend. Een team van 25 VVN-funktionarissen
trekt daartoe door het land.
Ook via folders, affiches, raambiljetten,
persberichten, radioprogramma's, een tele-
visie-spot en een bioskoopfilm zal de gordel
onder de aandacht worden gebracht.
Het Informatiecentrum van VVN zal worden
ingezet voor de voorlichting aan de auto-
rijschoolhouders, die in het gebruik van
gordels een positieve, stimulerende invloed
kunnen uitoefenen op de publieke opinie.
Het dragen van gordels is een kwestie van
gewoontevorming, die voor het aanleren de
beste kans van slagen heeft bij de opleiding
van nieuwe autombilisten.
De fase van kennisoverdracht wordt op een
nog nader te bepalen tijdstip volgend jaar
gevolgd door een periode, waarin de sti-
mulering van het gebruik van de autogordel
centraal staat. De voorlichting zal zich rich-
ten op alle automobilisten, met een zwaarte-
punt op hen die reeds gordels in hun wagen
hebben.
Ook in deze tweede fase van de kampagne
zal via affiches en de massamedia duidelijk
Worden gemaakt, dat het dragen van auto-
gordels een belangrijke besparing in men-
senlevens en verminderde letselvatbaarheid
tot gevolg heeft.
Door samenwerking tussen de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig-
heid (SWOV) en het Intituut voor Sociaal-
wetenschappelijk en Economisch Onderzoek
(ISEO) zullen metingen worden verricht
naar het effekt van de kampagne.
De gratis folder 'Autogordels - vast en ze-
ker' kan worden aangevraagd bij: Veilig
Verkeer Nederland, postbus 287, Hilversum,
Daar kan ook de gratis sticker, die automo-
bilisten aanraadt de gordels te dragen,
worden aangevraagd.

Zandvoortse Bridge Club
Na de vierde wedstrijd van de eerste kom-
petitie leiden in de A-lijn de fam. Heidoorn
met 238.65%, in de B-lijn het dameskop-
pel Brossois-Sneiders met 230.35%, in de
C-lijn fam. Van Dartelen met 234.14% en
in de D-lijn fam. Coops met 226.55%.

JAARVERGADERING ZBC
Op donderdag 2 december komt de ZBC
in hotel Keur in jaarvergadering bijeen. Bij
de bestuursverkiezing stelt de heer Dear
zich niet herkiesbaar. De bestuursleden me-
vrouw G. M. Hagen-Vlaming, P. Stor en
H. Smink kunnen wel herkozen worden.

%&&*> ket?
Ik zie het niet zo scherp (meer)

Vrienden, het Tweede Kamerlid, de heer ir.
P. Cornelissen heeft de 'Tien geboden voor
het verkeer' gelanceerd, zoals dat heet. Ik
zou ze, gebod voor gebod, graag van een
klem kommentaar willen voorzien:

1. Internationale initiatieven om te komen
tot veiliger auto's en uniforme ver-
keersregels.

Op welk gebied auto's ooit veilig,
kunnen zijn, is niet duidelijk. De
veiligste auto lijkt mij het wrak dat
op de schroothoop ligt. Ik kan me •
overigens voorstellen dat de ver-
keersregels in de Sahara wezenlijk
anders zijn dan in de Randstad-
Holland.

2. Periodieke keuring van motorvoertui-
gen.

Een uitstekend idee. Moeten mensen
ook en die krijgen vaak een dieet
van de dokter.

3. Betere koördinatie tussen de zeven
betrokken departementen, lagere over-
heden, industrieën en partikuliere or-
ganisaties.

Begrijp ik niet goed, in ieder geval
niet in verband met de verkeers-
veiligheid. Laat ze maar.

4. Verbetering van gevaarlijke punten.
Lijkt mij een hachelijke onderneming.

Hoe meer gevaar er verbeterd wordt,
hoe beroerder de situatie gaat wor-
den, dacht ik.

5. Invoering van yerkeerssignalering om
weggebruikers tijdig te informeren over
gevaren.

Die signalering moet in de vroege
ochtend per radiobericht beginnen:
'Goede mensen, gaat u lopen of hè-
lemaal niet van huis. Het blijft een
dubbeltje op z'n kant'.

6. Verbetering van rijopleiding.
Daar kan inderdaad veel aan worden
verbeterd. Bijvoorbeeld: geen man-
nelijke instrukteurs voor vrouwen en
geen instruktrices voor mannen. En...
handen aan het stuur, beste mensen.
Laten we ten opzichte van 'de ver-
keersveiligheid in godsnaam zakelijk
blijven. >

7. Aangepast verkeersonderwijs op scho-
len voor lager en voortgezet onderwijs.

Jawel... en de kleuters dan? En dan
nog dit: als wij ons gaan aanpassen,
leven we niet lang of we worden
knettergek. Bedankt voor de sugges-
tie, maar wat mij betreft: ik heb
aanpassingsmoeilijkheden.

8. Spoedige invoering van een wettelijke
maatregel tegen alkoholmisbruik in het

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 27 november:

VVB—Zandvoortm. ' O—7
Bl'daal 2—Zandvoortm. 2 3—1
Zandvoortm. 4—Energie 4 4—4
Zandvoortm. 3—Kenn.land 3—4

B-junioren:
Zandvoortm. 2—HFC 2 2—2
DSS 2—Zandvoortm. 3 3—5
Terrasvogels 2—Zandvoortm. 4 1—4

C-junioren:
Zandvoortm. 1—TYBB t 4—1
Zandvoortm. 3—HBC 3 2—1
Zandvoortm. 4—DCO 3 4—1
Zandvoortm. 6—Haarlem 6 2—1

A-pupillen:
TYBB 1—Zandmoortm. 1 0—5
Zandvoortm. 2—EDO 2 4—O
HBC 3—Zandvoortm. 3 4—O

*Zandvoortm. 4—Kenn.land 4 5—O
Ï8YBB 7—Zandvoortm. 5 O—2
'TYBB 10—Zandvoortm. 6 O—1

B-pupillen:'
' i Zandvoortm. b—RCH b 2—1

EDO c—Zandvoortm. c O—2
Zandvoortm. e—THB b O—1

Uitslagen zondag 28 november:
De Spartaan—Zandvoortm. 2—O
Zandvoortm. 2—Kertnemers 2 3—1
DSS 2—Zandvoortm. 3 3—t
Zandvoortm. 4—EHS 2 1—2
DSS 4—Zandvoortm. 6 4—1
Dip 2—Zandvoortm. 7 1—2
Alliance 2—Zandvoortm. 9 3—1
Zandvoortm. 11—DSOV 8 5—1

A-junioren:
Zandvoortm. 1—Velsen 1 O—4
Zandvoortm. 2-RCH 2 1—10

VQETGANGERSACriE

verkeer en van de verplichting tot dra-
gen van helmen op motor, scooter en
bromfiets.

Er is veel meer benzine- dan alkohol-
misbruik in het verkeer, maar als er
van misbruik sprake is, zou ik het
gebruik niet eens meer willen pro-
pageren. En wel in beide gevallen,
hoor). Nou, de helmen zou ik — als
het dan toch moet — op m'n hoofd
dragen.

9. Verbetering van de hulpverlening bij
verkeersongevallen.

Dat is heel andere praat dan in
gebod 4. Ik ben van mening dat de
mensen, die hulp moeten verlenen,
doen wat ze kunnen, maar ze komen
soms voor situaties te staan, waarin
hulp volslagen zinloos is. Ik ben vóór
de aanwezigheid van grote hoeveel-
heden schuimplastic op gevaarlijke
punten, bijvoorbeeld kruispunten.

10. Invoering van maksimum- en minimum-
snelheden op grond van daarvoor uit-
gevoerde studies.

Studeer nog maar wat. Heeft dit ook
betrekking op de voetgangers? Het
zogeheten 'overstekend wild'. Ga er
maar aan staan. En dan zou ik liever
duidelijkheid hebben: óf maksimum
óf minimum. Niet tegelijk. Dat geeft
verwarring. En wat de een maksimum
noemt, is voor de ander minimum en
omgekeerd. Zo ga je maar door.

Beste vrienden, ik zou er een 11e gebod
aan willen toevoegen:

Hebt u naasten lief en koopt geen
nieuwe auto als uw oude total-loss
is.

BARTJE

me

de maaltijd in een koekje

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard. '

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichts- en
iichaamsmassage

voor dames en heren
W. Drayerstraat 3, tel. 3412

De salon voor de betere
schoonheldsverzorging!

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507-5566.

Te koop: radip-komb., vol
stereo, Grondig (palissan-
der), nw.pr. ƒ 1.150,-, vr.
prijs / 550,-. Inl. tel. 2303.

Te koop: HUIS, binnenkort
leeg te aanv., geh. gestoff.
m. gasverw., gr. woonk.,
mod. keuken, gr. tuin achter
m. schuur; boven: 3 sip.k.,
balkon, badk.
Br. no.-8901, Zandv. Crt. '

De grootstett sortering in
sexlektuur, «Jondooms renz.
bij Book-Shóp', Burewég-y.

Te 'koop: brolnhtletshélm,
gev. lederen wanten, sa-
men ƒ40,-. Tel. 4135, dr.
Kuyperstraat 11.

Te koop gevr.: eikenhouten
schrijfbureau.
Hoogewoonink, Mr. Troel-
strastraat 42, tel. 4403.

BANKSTELLEN, direkt van
tabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 15 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of l x ƒ 150.- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
O 20 • 42 1550.

HONDEN
Voor deskundig
Knippen ( diverse
Scheren < winter-
Plukken ( modellen

.Mevrouw SCHRAM,
Mr. Tró.elstrastr. 7, tel. 4999

familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135

CONDOOMS! CONDOOMS!
Durex en Blausiegel

ENORME KORTINGEN
Géén bijkomende kosten en
uiterst discrete verzending.
Vraag (per brief of -kaart)
onze GRATIS kleurenfolder
en uitvoerige prijslijsten of
bestel een PROEFPAKKET
(inhoud 25 stuks) a f 10.—
per aangetekende brief of

girorekening 2405792.

B.I.S. INTERNATIONAL
Postbus 177 • Zandvoort



appel l ,' clitenlimonad
sinaasappel

OOK IN CITR O N EN U P-DRINK

fessen samen 3 liter
GELDIG VAN 3 T/M & DEC

kies uit.ovaal of vierkant

fiÜ îïNl̂ ftn^^

echte franse import kaas

voor

kuipje verrukkelijke

VLEESSALADE
49

feestelijke
mgroen-
roodengeel PAK

kerst-en nieuwjaars-
KAARTEN

verschillende kerstvoorstellmgen
in diverse kleuren

PAKJE 10 voor 39

A KAARSEN
STANDAARD
infraaieroosvorm,
het prachtige fluweel-
rood en groen zal
het prachtig doen
opuwkersttafel

koop hem voor u zelf,
L of geef hemkado!

^ROW*
;yv(EER$*l

gepelde

vooreen feestelijk
hapje of fijnegarnalencocktail

zak
200 gram

^ÖO^r l̂KËliENaN-pRUS^ERlAAQCÏ̂ i

UïlOX
kalfs

ragout
IPASTÊl]
BAKJES!

pNGE^
/"JENEVER5

euroflessen

in handig
plastic kratje

HALVE
LITERS

DAG ÏNDAGW VOÖRÖË^MGE^RIiJZElSÎ

HOUTEN
COCKTAIL
PRIKKERS
luxe SCHENK KURKENgeplastificeerde

SPEELKAARTEN met gekleurde O l™"
afsluitdopjes fc-VOOfi ••

kompleet spel, 53 stuks. Voor de
gezellige winteravonden! SOLINGEN

BLIKOPENER
met flessen opener

neem mee
voor maar:

Ie hunt het veter

voor autoklanten:
MOBY DICK MULTIMARKT
Graftermeerstr. 28 Hoofddorp

AMSTERDAM:
• Jan v. Galenstraat 79-85
• Joh. Huizingalaan 180-188
• Mercatorplein 49-53
• 2e Nassaustraat 28-30
• Bilderdijkkade 41-53
• Tussen Meer 1 (Osdorp)

• ZWANENBURG: lepenlaan 21 a
i IIMHIIAI-I nnrrnii» ni-i n nuntni i-mi • ZANDVOORT: Kerkstraat 19nu ook: WINKELCENTRUM DELFLANDPLEIN o HOOFDDORP: Kruisweg 640

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie

Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351

Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

een naam om te onthouden, daar moet U zijn!

(gmotkandekpryzmvoorputtiefy

U . • 1 1 i •• . ' • ' / • ''ir?*'! •••
vindt bij onS; ;:̂ i

d e grootste sörteriiig
en dé grootste voorraad

"•• . . ' : ' • ' • ; 'n • . • "' : . ' : \-"•''."., .
.koelkasten

.
>3: - ' • • ' . tel éy wies :7A:0^>:/>!/

radio-meubelen (
afspeel-apparatuur

: gasfornuizen
naaimachines .

v /stofzuigers •
plus een grote kollektie

- tapijttegels en
kamerbreed tapijt

alles van bekende merken
tegen ongekend lage prijzen!

ook op vrijdagavond geopend.

Industrie-terreir» Cruquius bij Heemstede;
telefoon 023-288151 /288152 (4 lijnen)

ESGE broodrooster
VAN ƒ49,- VOOR ƒ 39,-

Silo haardroogkappen
met standaard
VAN ƒ 69,- VOOR ƒ 52,-

Nieuwe braun shaver
in hippe kleuren f 69.95

Radio Peefers n.v.
Passage 17, telefoon 5458

adverteren
doei verkopen

SINT EN PIET OP BEZOEK
» * ' l T p o i '

Telefoon 6059 voorheen 4690. Na 20 uur bellen.

DAMES- EN HERENCOUPEUR • BONTWERKER

Chi*. Rfleyep
Een BONTMANTEL uit, ons atelier,

is werkelijk BETER,

doch NIET duurder.

BONTHOEDEN - COLLIERS

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort - Tel. 3137

MODERNISEREN REPAREREN



Aanbiedingen geldig
van 1 t.m. 7 dec.

ASSAOE

ZANDVOORT BIJ HET DOLRRAMA

'T SFl- c, UL E B <HL»

Ondanks de prijsverhoging houden
wij ONZE prijs aan !

IK
L I T E R P A K

76—12 is C en C prijs

Varopa
Geroosterd brood

79—10 is C en C prijs

Koeleman
appelmoes
2 GROTE POTTEN

1.38—40 is C en C prijs

Martini
VERftflOUTH
WIT en ROOD

6.05—1.26 is C en C prijs

4.29

fjoudreineiten
ANDERHALF KILO

C en C prijs

Ondanks de minimum broodprijs

Gesneden
wit en bruin
92—24 is C en C prijs

Instant pudding
4 PAKJES, diverse smaken

1.40—42 is C en C prijs

't Is geen schuurpapier

toiletpapier
1.25—27 is C en C prijs

Panklaar
500 GRAM

Groene kool
49—20 is C en C prijs

DIEPVRIES
500 GRAM

1.29—31 is C en C prijs

98

Calvé
Pindakaas
1.57—18 is C en C prijs

1.39

BSik Perziken
850 GRAM

1.98—59 is C en C prijs

1.39
Voor de schrale handen:

Blycerofia
PER BLIKJE

1.50—31 is C en C prijs

vruchtenwijn
PRIMA KWALITEIT

2.25—66 is C en C prijs

vruchtenyogurf
per beker,

aardbeien, kersen, rum-rozijnen

79—20 is C en C prijs

59

Nibb-it
Cocktail

1.35—16 is C en C prijs

Heinz
PER POTJE

normaal 89 - C en C prijs

Heinz
Babyvoeding
3 HALEN - 2 BETALEN

Prijs per potje

55 en 6

Heinz Milky Way
5 STUKS

in tomatensaus
79—20 is C en C prijs 1,00—21 is C en C prijs

79
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post / f7,50; buitenland ƒ 20.-
losse ekseaplaren f 0,25
postglro 1918910
t.n.v, drukker!] oudt v/h gertenbach
bank: ned.mlddenstands bank
nr. 67.11.62.799
oostbus 23, telefoon 2135

r *•\ ' 'J i "•--'

ZAN DVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

strandschap zandvoort
wil geen knokploeg
tegen openluchtslapers

ELSINK TRAD OP

IN

NIEUW UNICUM
Afgelopen maandag is de bekende klein-
kunstenaar Henk Elsink met een scala van
liedjes en sketches opgetreden voor de be-
woners van Nieuw Unicum aan de Zand-
voortselaan. De avond was georganiseerd
door Johan Kandhai, een van de bewoners
van het revalidatiecentrum. De voorstelling,
die plaatsvond in de reusachtige ruimte van

De strandpachtersverenlging Zandvoort heeft krediet voor de ontwikkeling beschikbaar De Brink' werd ,biigew,°0,nd .door ruim 65.°4

het Strandschap Zandvoort verzocht zich te S^^ö.-̂ ^^ :̂̂  ^^rSS^^^&^^S^^
bezinnen op maatregelen om het overnach- ^*3^^^^ stra kontra agjnt Bakema en enkele van
ten aan het strand door de z.g. openlucht- de kustbrigade dank werd gebracht voor Zlm meest bekende liedjes oogstten veel
slapers aan banden te leggen. De brief van hetgeen zij het afgelopen seizoen hadden SUQ-ses onder de aanwezigen.

verricht ten dienste van strand- en zee- Uit de reakties na afloop van de voorstel-
bezoekers. ling bleek wel dat organisator Kandhai met
Na een korte rondvraag sloot voorzitter zijn initiatief Elsink naar Zandvoort te halen,
Nawijn — ruim een uur na de aanvang — de bewoners een plezierige dienst heeft be-
de zitting van het strandschap. wezen.

unicef kwart eeuw op de bres
voor het kind

de pachters met dit verzoek kwam gister-
morgen ter sprake tijdens de openbare ver-
gadering van het strandschap In het ge-
meentehuls. De vereniging schrijft dat de
pachters van de strandbedrijven' ernstige

. overlast van de strandslapers ondervinden
door vervuiling van het strand met faeca-
liën en vernielingen van hun eigendommen.

hoofdleidster mej. a. smits
veertig jaar bij kleuteronderwijsIn een rapport dat de korpschef van politie

aan het gemeentebestuur over deze aange-
legenheid had uitgebracht werd het strand-

&*LFhf^^ i*$^nw!toï& ' december 1971. Een sombere, druilerige de heer en mevrouw Rtidenko. het voor-
Van de"? M^Tert'eSnwo^rdSr XKK *«, maar bij de Wilhelmina-kleuterschooi «£*> ^^^^^^STh^M
meente Zandvoort in- het strandschap, zag hangt de vlag uit en het speellokaal is ver- van de" Be'atrix-school de heer A L Moll
woL"'9 'i»*' i^rtLS

0
aapZokVHrb°id" °VA/ !S 9e" sierd- De d&9 waar zo veel kleuters reik- beiden vergezeld van 'hun echtgenoten. Een'woon niet realiseren, meende hij. We zou . . . . ., ,. , , , j ,.., „.„ain,, c=man-»im hooinnt HO r-orentippr mem- toerlcht moéten knmpn in de nach- halzend naar hebben uitgezien Is eindelijk Rezejig samenzijn besloot de receptie.er meer toezicht moeten komen in de nach

telijke uren.
Wethouder Kerkman herinnerde er aan dat
er voor de tweede wereldoorlog tijdens de
seizoenmaanden door twee nachtwakers aan
het strand werd gepatrouilleerd. Op dit ogen-
blik, zei de heer Kerkman, organiseren ver-
scheidene strandpachters zelf reeds een be-
wakingsdienst. Burgemeester Nawijn, voor-
zitter van het strandschap, zag geen toe-
name van het slapen aan het strand na het
afkondigen van het slaapverbod voor de
openbare weg, zoals de strandpachters had-
den gesuggereerd. Het leek hem evenwel
raadzaam over deze kwestie intern overleg
te plegen met de strandpachters en op een
volgende vergadering van het strandschap
met eventuele voorstellen te komen voor de
nachtbeveiliging aan het strand. De heer
Van der Mije.vond. het een.moeilijke kwestie.
Met een surveillance, uitgevoerd door on-
geschoolde krachten, zag hij het niet zitten.
Het moeten geen knokploegen worden, zei
spreker. Ik zie het eerder als een taak van
de politie.
Knokploegen moeten het in geen geval wor-
den, beaamde voorzitter Nawijn. De overige
leden'van het strandschap waren het hier
volledig mee eens. Een eventuele strand-
bewaking in de nachtelijke uren zal vooral
taktvol moeten geschieden.
De vertegenwoordiger van de gemeente Am-
sterdam in het strandschap brak een lans
voor meer sanitaire voorzieningen. Bij het
vraagstuk van het openluchtslapen, dat hij
als een struktureel verschijnsel zag, had men

aangebroken!
Veertig jaar was de hoofdleidster, mejuf-
frouw A. Smits die dag bij het kleuteronder- „ _.
wijs werkzaam, waarvan de laatste 22 jaar was. Wel, de hartelijke woorden, de bloe-
«_ ya~j.,nnrt men en de geschenken hebben haar een
m *anavoort. duidelijk antwoord gegeven: 'Juffrouw Smit,

De jubilaresse had in haar dankwoord ge-
zegd het geen verdienste te vinden om veer-
tig jaar achtereen werkzaam te zijn. Het
belangrijkste vond ze hóe dat werk gedaan

De zandvoortse periode was weer onder-
verdeeld in 3 jaar Juliana- en ruim 18 jaar
Wilhelminaschool en het bestuur van laatst-
genoemde school had de kans om juffrouw
Smits nu eens in het zonnetje te zetten
met beide handen aangegrepen. De voor-
zitter, de heer M. B. Rooijmans, heette de
aanwezigen welkom, in het bijzonder bur-
gemeester A. Nawijn. Spreker wenste de
jubilaresse geluk en schetste in korte trek-
ken de veranderingen die Juffrouw Smits
in het kleuteronderwijs had meegemaakt.
De heer Rooijmans wenste juffrouw Smits
nog vele gezonde jaren toe en bood haar

u heeft het góéd gedaan!'

SPAARVARKENAKTIE
t.b.v. ZWEMBAD
KOMT GOED OP GANG
Het initiatief van de gezamenlijke zandyoort-
se melkleveranciers t.b.v. de financiering
van de bouw van een zwembad in de ge-
meente. in ieder huisgezin een spaarvarken
te plaatsen begint goeU op gang te komen.
De melkhandelaren hebben reeds honderden
varkens aan hun klanten aangeboden en

Kr. M. Op 11 december is het 25 jaar geleden dat
het Wereldklnderfonds Unicef werd onpge-
richt door de Verenigde Naties. Dit kinder-
fonds heeft in de afgelopen jaren op alle
mogelijke manieren steun gegeven aan de
kinderen in de hele "wereld, ongeacht hun
ras, geloof, nationaliteit, en politieke kleur.

namens het schoolbestuur een vakantiereis deze zullen thans door dé gezinnen liefderijk
aan.
Burgemeester Nawijn veronderstelde dat

worden verzorgd: d.w.z. met guldens, kwart-
jes en dubbeltjes gevuld. Over enige tijd

juffrouw Smits, tpen ze in Rotterdam dit zullen de melkhandelaren de inmiddels vet
mooie vak koos niet had kunnen bevroeden
dat ze nog eens in Zandvoort terecht zou

gemeste varkens weer komen ophalen. Wie
nog een spaaryarken wenst te ontvangen

komen. De burgemeester memoreerde het kan bij haar of zijn melkleverancier of bij
belangrijke werk dat juffrouw Smits in haar onderstaande adressen terecht: VVV, Raad-
loopbaan heeft verricht. Kleuterschoolonder-
wijs is namelijk het begin van het onderwijs

doet zoals zij het deed, vanuit haar hele

hulsplein en de Pellikaansporthal aan de
A. J. van der Moolenstraat.
Inmiddels heeft tussen de Stichting Zwem-
bad Zandvoort en vertegenwoordigers van

hart en haar geloof en dat bovendien nog het bestuur van de Zandvoortse Reddings

Het strandschap nam tenslotte het voorstel

goed doet dan verdient dat alle respekt en
waardering van hen die niet rechtstreeks bij
het onderwijs zijn betrokken. In dit verband

brigade een bespreking over de samenwer-
king tussen beide organisaties, die tot op
heden op een laag pitje stond, plaatsgevon-van voorzitter Nawiin over om de kwestie !'cl ""UC,"""J° *'J" UBHUMVBH. m uu YC.UOMU neaen op een laag pitje siona, piaaisgevon-

n3Lr°t°Jl̂ ïuH Onk d^kwLMn- b/.ac^ dl Aur9_emeesteT <??_•*,_nam««,het den.- Overeengekomen werd dat de ZRB zalnader te bestuderen. Ook de kwestie non.
den wel of niet aan het strand gaf het
strandschap reden tot enige diskussie. De
politie had, op advies van de strandpachters
voorgesteld, een algeheel verbod uit te vaar-

gemeentebestuur voor de vorming die door toetreden tot"het bestuur van de Stichting
haar aan onze jonge burgers werd gegeven. Zwembad Zandvoort.
Hierna kwam het moment waarop burge-
meester Nawijn juffrouw Smits de gouden
eremedaille, verbonden aan de Orde van

Kinderen hebben de toekomst — een triest
gegeven in een wereld waarin een miljard
kinderen van onder de vijftien jaar in landen
leven die ekonomisch minder ontwikkeld zijn.
En meer dan de helft van dit miljard woont
in landen waar het gemiddelde inkomen per
hoofd van de bevolking minder is dan
ƒ 400.— per jaar. Het sterftecijfer onder
déze kinderen is 20 tot 40 maal zo groot
als in de geïndustrialiseerde landen. En als
ze hun jeugd overleven dan kampen ze tien
tegen één voor de rest van hun leven met
ondervoeding (°f zet maar rustig: honger),
ziekte, gebrek aan kennis en daardoor werk-
loosheid.

Zelfs als Unicef over het tienvoudige zou
beschikken van de 200 miljoen gulden die
het nu jaarlijks met pijn en moeite binnen

strand. De heer Van der Mije zei weinig
behoefte te hebben aan uitbreiding van het
verbod. Hij vond het een al te grote in-
greep; er moet een mogelijkheid blijven be-
staan om met honden aan het strand te
komen. De vertegenwoordiger van het mi-
nisterie van Volksgezondheid in het strand-
schap was dit met de vorige spreker eens.
We moeten de bestaande regels niet al te
veel gaan perfektioperen. Het strandschap

i g e i d waarbij de sympathie voor de
jubilerende hoofdleidster duidelijk voelbaar

van deze viervoeters aan het strand en de
huidige beperkende bepalingen niet te wij-
zigen.
Bij de bespreking van de strandrapporten
van politie en reddingsbrigade deelde de
heer Van der Mije mede, dat met het nieuw
ontworpen brandingsvaartuig voor de
KNBRD, waarvoor ook het strandschap een

school, de heer L. K. de Vries en in het
zangspelletje dat mevrouw Van den Bogaert
met haar pupillen had ingestudeerd. Deze
'oud-'leerlingen boden een tafel en een
cocktailshaker aan. De leerlingen van de
kleuterschool hadden 's morgens tijdens een
feestelijke bijeenkomst met als hoogtepunt
het optreden van een goochelaar een tuin-
stoel geschonken.
Ds. C. de Ru haalde herinneringen op uit
de tijd dat hij nog voorzitter van het school-
bestuur was, waarna juffrouw smits een
dankwoord sprak. Zij toonde zich bijzonder
erkentelijk voor de haar verleende onder-

auto belangrijke
van zeevervuiling
Luchtverontreiniging levert een belangrijke
bijdrage aan de hoeveelheid schadelijke
stoffen in zee. Jaarlijks zouden tien miljoen
ton koolwaterstoffen via de atmosfeer In de
oceanen terechtkomen. De belangrijkste bron
van deze vervuiling vormen de verbrandings-
motoren (auto's). Dat verklaarde dr. J. C.
Duinker, leider van het Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee op een bijeenkomst

bron

WATERSTANDEN
H.W.
03.40
04.28
05.11
06.04
06.50
07.40

deze jaren en voor het vertrouwen dat zowel
bestuur als ouderkommissie steeds in haar

3dec.
4 dec.
5 dec.
6 dec.
7 dec.
8 dec.
9 dec. 08.21

L.W.
11.27
00.33
01.18
02.14
03.06
03.55
04.33

H.W.
15.57
16.33
17.29
18.21
19.13
20.01
20.46'

L.W.
23.46
12.15
13.06
14.00
14.48
15.28
16.11

BIJEENKOMST
GENOOTSCHAPSAVOND
„OUD ZANDVOORT"
Vrijdagavond 10 december a.s. belegt het
Genoodschap 'Oud Zandvoort' in de con-
greszaal van restaurant 'Zomerlust', de eer-
ste jaarlijkse bijeenkomst.

die juffrouw Smits de hand
kwamen drukken zagen we de gemeente-
sekretaris de heer J. Hoogendoorn, de vroe-
gere onderwijzeres mejuffrouw A. Jansen,

SOCIALE DIENST
GEEFT ADVIES
Het gemeentebestuur van Zandvoort wil nog
eens de aandacht vestigen op de mogelijk-
heid tot het verkrijgen van advies over
sociale aangelegenheden.
Daartoe houdt een van de maatschappelijk
werksters van de gemeentelijke sociale
dienst in het raadhuis zitting op elke eerste
dinsdag van de maand 's
3 en 4 uur.

films van het vroegere Zandvoort te vertonen.
Vóór de pauze houdt voorzitter, ir. C. J.
Wagenaar. aan de hand van een kleine kol-

voor?' Aan het begin van de avond bren-
gen sekretaris en penningmeester een kort
jaarverslag uit. Muzikale medewerking wordt

mearneTedun?M°en ^toeÏM8*! T^ïn'iedï"
een is van harte welkom. "J '

Landschapsbescherming in Den Haag.

Het wanbeheer van de mens ten opzichte
van het beschikbare zoete water begint
ook duidelijk te worden in zee, vooral in
kustgebieden zei dr. Duinker. 'Voor lood is
de konsentratie in zeewater van het noor-
delijk halfrond gestegen tot vijfmaal het
natuurlijk niveau, het meest in de kustgehie-
den, voornamelijk ten gevolge van de aan-
wezigheid van lood in de autobenzine. Het
autoverkeer zou ook in belangrijke mate
bijdragen aan de olieverontreiniging van de
zee volgens dr. Duinker.
Voor sommige stoffen dient de lozing in
zoet en zout water volledig te worden ge-
stopt, ook als dit stopzetting van de pro-
duktie kan inhouden. Terugdringen van de
materiële welvaart lijkt dan ook onvermij-
delijk. Ook huishoudens dragen volgens dr.
Duinker veel aan de verontreiniging van de
zee bij door dagelijks afval als zepen, dier-
resten, spuitbussen e.d.

Volgens prof. dr. P. Korringa, direkteur van
het Rijksinstituut voor Visserij-Onderzoek in
IJmuiden, kan het niet uitblijven dat uiteen-
lopende belangen van scheepvaart, visserij,
rekreatie en afvallozing in- botsing komen
vooral in kleine ondiepe zeeën te midden
van dichtbevolkte landen met een sterk
groeiende industrie. Vooral de visserijbelan-
gen verdienen een krachtige bescherming.
Bescherming van de Waddenzee zou gebo-
den zijn voor de veiligstelling van de visserij-
belangen in de Noordzee.

SNELLE LEDENAANWAS
BOND VAN BEJAARDEN
In een half jaar tijd is de afdeling Zand-
voort van de Algemene Bond van Bejaarden
met honderd leden toegenomen: van 350 tot
460. Dit deelde de voorzitter van de bond
mee tijdens de halfjaarlijkse vergadering in
het Gemeenschapshuis aan de Louis Davids-
straat. Hij sprak de wens uit dat de afde-
ling voor het eind van het jaar het 500ste
lid zou mogen inschrijven. Op de bijeen-
komst werd uitvoerig van gedachten gewis-
seld over de ontwikkeling van de program-
ma- en amusementsaktiviteit van de afdeling.
Het bestuur deed de toezegging zich hier-
over nader te zullen beraden.

,
voorzitter van de kontaktkommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming, bepleit-
te internationale regels tegen de vervuiling
en het instellen van een autoriteit met dwin'
sende bevoegdheid.

S T O M E R IJ

KEYZI
Kerkstraat 26 - Telefoon 2653

3 brengen,
2 befaBen!

weet te krijgen, zou deze tragedie nog geen
blijspel worden. Want: alleen hulp geven in
de vorm van materiaal, instrumenten, medi-
cijnen, voedsel, leermiddelen en vervoermid-
delen is nog niet voldoende. Men moet bij
de wortel beginnen: voorlichting over voe-
ding, opleiding van verplegend personeel in
het- land zelf, van onderwijzers. School-
groentetuinen, kursussen, moederklups, be-
vorderen van zuivelindustrie, van visteeit,
van kippefokkerijen. Er moeten artsen zijn,
verpleegsters, vroedvrouwen, er moet voor-
lichting zijn over hygiëne, voorbereidend
en uitgebreid vakonderricht.
Unicef is geen liefdadigheid, maar opkomen
voor de rechten die elk kind heeft. Het ju-
bileum van dit jaar is geen jubileum om te
vieren. Wel om te gedenken dat er in ieder
geval, met de meer dan honderd landen die
meewerkten, een begin is gemaakt met de
strijd tegen het onrecht in de wereld. Het
ontstaan, de geschiedenis en de toekomst-
plannen van het kinderfonds zijn een reden
om enig vertrouwen te putten voor een be-
tere wereld, hoe idealistisch dat ook klinkt,
waarin kinderen zonder gebrek, en vrees
kunnen opgroeien, met misschien een kans
op een leven in vriendschap en vrede.
Het Nederlands komité Unicef biedt het
Kinderfonds voor zijn 25e verjaardag de
adoptie van een Gezondheidsprojekt in In-
donesië aan, een vierjarenplan en voor het
eerste jaar heeft Unicef f 7.960.000.— no-
dig. Als ieder jaar kunt u ook financieel
helpen, door de bekende Wenskaarten te
kopen. Er is weer een aantal prachtige se-
ries te krijgen. Typische kerstkaarten, een
hele Vaticaanserie (vijf bijbelse voorstellin-
gen, twee van elk in een doosje van tien),
vogels, bloemen, landschappen en noem
maar op. Sommige (de Vaticaanserie) zijn
ook op groter formaat te krijgen.
Voor ƒ 6.— krijgt u een doosje met dezelfde
kaarten (behalve het Vaticaan dan) of tien
verschillende. U kunt ook minikaarten kopen
(lieve, kleine visitekaartjes, een doosje van
25 (5x5 verschillende) + envelopjes kost
ƒ 7,50, en de buroagenda voor ƒ 9,—. U
kunt de kaarten (of eerst de folder) aan-
vragen op de volgende adress.

In Zandvoort: Boekhandel Van Petegem,
Kerkstraat 28, tel. 4201; Kunstnijverheids-
winkel De Groene Lantaarn, Haltestraat 10,
tel. 3469.

KERSTETALAGEWEDSTRIJD '71

Ook dit jaar zal de traditionele kerstetalage-
wedstrijd in nauwe samenwerking met de
Zandvoortse Handelsvereniging worden ge-
organiseerd. Na de gebruikelijke beoorde-
ling door een jury zullen de winnaars van de
wedstrijd begin volgend jaar tijdens een spe-
ciale deelnemersbijeenkomst worden bekend-
gemaakt. Dit werd meegedeeld op de gister-
avond gehouden bijeenkomst van het kerst-
etalagekomité. Het bestuur bestaande^ uit
mej. B. Roozen en de heren I. C. Dikker,
C. Kuyper en J. J. Pas, werd aangevuld met
de heer J. Methorst, chef-administratie van
de gemeentepolitie. Hij volgt als zodanig de
enige tijd geleden overleden adjudant H.
Sandbergen op.



Op 27 november is van ons heengegaan mijn geliefde echtgenoot en onze
zorgzame vader en grootvader

FERDINANDUS JOHANNES FRANCISCUS
ENGELKAMP

op de leeftijd van bijna 61 jaar.

TH. H. J. M. ENGELKAMP-CORNAK
J. F. A. ENGELKAMP
A. M. D. HEIERMAN-ENGELKAMP
H. HEIERMAN
Marie-José
Claudia

Zandvoort, 1 december 1971
Hogeweg 46

De teraardebestelling heeft op dringend verzoek van de overledene in stilte
plaatsgevonden.

Geen bezoek

Algemene kennisgeving

Na een kortstondige ziekte is onver-
wacht van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, behuwd-
en grootvader

FRANCISCUS JOHANNES
HENRICUS TRIEBELS

op de leeftijd van 87 jaar.

Uit aller naam:
M. C. A. Triebels-

van Pellecom

Zandvoort, 1 december 1971
Hogeweg 62

De crematie zal plaatsvinden maan-
dag 6 december in het crematorium
te Velsen, na aankomst van trein
10.55 uur, halte Westerveld.

Vertrek van Hogeweg 62 omstreeks
10.10 uur.

Geen bezoek aan huis

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlam en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZU8TER:
Zaterdag 4 en zondag 5 december:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Van Lennep-
weg 93rd, tel. 2720.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein 'n
Zondag 5 december:
Kerk:

10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Viering
Heilig Avondmaal.

Jeugdkapel:
10.30 uur: Bezoek aan de Jeugdkapel te
Umuiden.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 5 december:

10.30 uur: prov. dr. A. van Biemen,
ned. herv. te Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 5 december:

10 en 19 uur: ds. J. A. van Arkel uit
Haarlem-noord.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 19.30 uur misviering, zondag te

9.30 uur eucharistie met samenzang en
kantor-organist, te 11.30 uur eucharistie
met samenzang en dames- en herenkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK
Zondag te 8.30 uur en 11 uur: h. mis-
vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie
/

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

REEDS 2000 WEIGERAARS
VAN VOLKSTELLING
ZIJN GEORGANISEERD

Onlangs is een Comité Rechtshulp Weige-
raars opgericht als reaktie op de medede-
ling van de minister van Justitie, dat zal
worden overgegaan tot strafvervolging van
de nederlanders die geweigerd hebben aan
de Volks- en Woningtelling mee te werken.

Het Comité dat voornamelijk uit juristen be-
staat, veroordeelt de aankondiging van voor-
genomen vervolgingen. Het stelt zich ten
doel de weigeraars die vervolgd gaan wor-
den bijstand te verlenen. De juristen zullen
de weigeraars uitvoerig informeren over hun
rechten en over alle mogelijke verweren en
rechtsmiddelen die op grond van het Wet-
boek van Strafrecht en Strafvervolging ge-
hanteerd kunnen worden. De justitiële auto-
riteiten zullen door de weigeraars met hulp
van juristen gedwongen worden hun zaken
individueel te bezien en af te doen, omdat
elke weigeraar verschillend gemotiveerd
heeft kunnen zijn. Het Comité Rechtshulp
Weigeraars bereidt zich voor op enige
proefprocessen, waarbij bekende juristen de
verdediging op zich nemen.
Het Comité wijst erop dat het opgeven van
een reden van weigering negatieve gevol-
gen heeft. In de eerste plaats krijgt Justitie
daardoor de mogelijkheid de weigeraars
voor strafvervolging naar willekeurige kri-
teria te selekteren en in de tweede plaats
kan een gemotiveerde weigering dienen als
juridies bewijsstuk, hetgeen kan leiden tot
onmiddellijke dagvaarding.
Door het Comité Rechtshulp Weigeraars
zijn in reaktie op het geheime vervolgings-
beleid m.b.t. weigeraars van de volkstel-
ling, al meer dan 2000 weigeraars georga-
niseerd.
Op 10 december, de dag van de Rechten
van de Mens, organiseert het CRW' een
grote manifestatie. Deze manifestatie vindt
plaats om 8 uur in het Kongresgebouw in
Utrecht. Onder de titel 'Wat zijn de Rech-
ten van de Mens waard?' spreken: mr. J.
D. v.d. Meulen, Roei van Duyn en dr. T.
'H. Buiting en Piet Reckman.
Daarnaast zullen er een tiental informatie-
balies zijn waar vanaf 7 uur juristen van
het Comité aan weigeraars informatie ver-
strekken.
Het koördinatie-adres van het Comité
Rechtshulp Weigeraars is de Vork 2 Odijk,
telefoon 03405 - 2358.

de herkomst van klaas
Wie was Sint Nicolaas? Nu de jaarlijkse
geschenken- en snoepregen nadert, dringt
dezo vraag zich weer'op. Hoewel de blo-
grafische gegevens, die over deze volkshei-
lige bekend zijn, nogal uiteenlopen, weten
we dat de Sint omstreeks het jaar 270 als
zoon van een zekere Euphenius en zijn vrouw
Anna in Yycië in Klein Azië werd geboren.
Als kind viel Nicolaas al op door zijn goede
karakter en zijn vroomheid.

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

BRAND IN AUTO
DOOR
DEFEKTE BENZINELEIDING
Een losgeraakte benzineleiding was de oor-
zaak van eer, autobrand donderdagmiddag
in de Kostverlorenstraat. De brandweer die
snel optrad slaagde erin de vuurhaard te
lokaliseren. De schade wordt geschat op
duizend gulden.

EKSKURSIE
NAAR POLITIEBUREAU
Woensdag 8 december a.s. zullen leden van
de zandvoortse gemeenteraad een werkbe-
zoek brengen aan het bureau aan de Hoge-
weg.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

De legende wil selfs dat hij als zuigeling
tijdens de vastendagen de moederborst wei-
gerde. Hoewel dat laatste in menige oude
hagiografie (levensbeschrijving van heiligen)
te lezen is, moeten we daaraan echter niet
teveel waarde hechten. Later kon Nicolaas
het niet aanzien als mensen armoede leden
en veel van zijn bezittingen gingen dan ook
naar de armen van zijn land.
Reeds op jeugdige leeftijd volgde hij zijn
oom, aarsbisschop Nicolaas de Oude van
Myra op. In die funktie zou hij aanwezig
zijn geweest bij het concilie van Nicea, dat
in 325 onder de hoede van keizer Constan-
tijn werd gehouden. Bisschop Nicolaas over-
leed — volgens de meeste bronnen — in
de vroege ochtend van 6 december 342 —
de dag die als zijn naamdag bekend zou
blijven — na een korte ziekte in Myra.
Over het sterfjaar bestaat echter geen over-
eenstemming. Andere bronnen noemen het
jaar 341.
Met zekerheid kan echter worden gesteld,
dat Nicolaas tussen 341 en 345 stierf. Zijn
leeftijd was toen ruim zeventig jaar. Liefst
vijftig jaar was hij bisschop van Myra ge-
weest. Talrijke legenden zijn bekend over
deze heilige, die nooit als wreker optrad,
cnaar altijd hielp en een vriend van allen
was. Een echte 'goedheiligman waarop het
'bonne, bonne, bonne' met recht van toepas-
sing was.
In eerste instantie werd de Sint ook in Myra
begraven, maar in 1087 roofden een groep
zuiditaliaanse kooplieden uit Bari het ge-
beente uit de sarcofaag, omdat zij het niet
konden verkroppen, dat de stoffelijke resten
van hun geliefde heilige in handen van de
mohammedaanse Turken waren, die Myra
toen in hun bezit hadden. Bari werd uitein-
delijk een bedevaartsoord. De bedevaart-
gangers hadden (en hebben) het in 't bij-
zonder voorzien op het 'oleum San Nicolai'
een helderuitziend vocht, dat door monniken
via een gat in de marmeren sarcofaag wordt
gewonnen. Dit wordt ter genezing van aller-
hande kwalen in minuscule flesjes aan de
gelovigen beschikbaar gesteld, hoewel de
enorme hoeveelheid — ongeveer 500 liter
per jaar — voor een ieder een raadsel is.
Maar dat zal wel een van die vele 'won-
deren' zijn, die nauw met de Sint samen-
hangen.
In 1925 werd zelfs een wetenschappelijk
onderzoek naar de kwaliteit van het water
ingesteld. Het Sint Nicolaasvocht bleek toen
dezelfde samenstelling en hoedanigheden te
bevatten als gedestilleerd water.
Wat niet duidelijk wordt, is waarom wij
Nederlanders de Sint, die zich hier de pp-
pulaire naam Sinterklaas verwierf, altijd uit
Spanje hebben laten komen. De 'geleerden'
zijn met hun veronderstellingen nooit veel
verder gekomen dan de kombinatie: dat
de Sint uit het zuiden kwam en het feit dat
Nederland jarenlang bestuurlijk nauw ver-
bonden was met het machtige Spanje. Die
zinnige' rijk zou dan de verklaring moeten
zijn voor de komst van de heilige uit het
verre Spanje. Tevens moet daarbij worden
vermeld, dat Bari lange tijd Spaans bezit
is geweest.
Een van de talloze verhalen die over Sint
Nicolaas de ronde doen, wil, dat hij een
broer had, die de naam Sint Pieter droeg
en... wat met broers vaker gebeurt, het
tweetal kreeg ruzie. Die twist had plaats in
Friesland om precies te zijn onder Irnsum
op de weg naar Leeuwarden. Sint Nicolaas
wilde eerst naar Leeuwarden om daar zijn
geschenken af te leveren, maar zijn broer
gaf er de voorkeur aan eerst Grouw aan te

doen. De ruzie liep zo hoog op, dat Pieter
alleen in Irnsum achterbleef en Nicolaas
verder 'trok. Volgens de overlevering keerde
Sint Pieter terug naar Spanje om geschen-
ken voor de kinderen in Grouw op te halen.
Pas op 21 februari kwam hij weer. Dat
wordt in het friese dorpje nog steeds ge-
vierd. Aan de vooravond van Sint Pieier
trekt deze figuur Grouw nog immer binnen
op een zwart paard.
De verhalen over de heilige verschillen per
land en per streek, -In Silezië horen de kin-
deren van hun ouders dat de goedheiligman
langs een gouden koord uit het paradijs
naar beneden komt glijden; in Ravensburg
laat men hem gewoon uit de hemel komen
en in het Zwitserse Wallis wordt gezegd dat
hij ergens in de bergen woont. De gebrui-
ken lopen ook in ons land op tal van plaat-
sen sterk uiteen. Op voor voormalige eiland
Marken wordt bijvoorbeeld geen schoen ge-
zet, maar een mandje onder de schouw ge-
plaatst. Op Sinterklaasavond gaan de jon-
gens verkleed als Sinterklazen en Zwarte
Pieten de straat op om de meisjes te vangen
en in de zak te stoppen. De gevangene
krijgt dan een kadotje.
Soortgelijke feesten zijn bekend op de Wad-
deneilanden. In het friese Wouden was vroe
ger het Sinte Klazejijjen, het Sint Niklaas-
jagen 'n jaarlijks terugkerende gebeurtenis.
Als het op 5 december donker begon te
worden, kwamen de jongens verkleed als
Klaas, Kaaie Sintram of Zwarte Piet de
straat om pret te maken en te bedelen.
Een gewoonte, die ook in bepaalde delen
van Groningen bekend was.
In het noordhollandse Koedijk wordt op
oudejaarsavond als variant op het Sinter-
klaasfeest het z.g. feest van de Gouden
Engel gevierd, dat verder in vele opzichten
lijkt op wat elders op 5 december gebeurt.
Daar rijdt niet Sinterklaas, maar de Gouden
Engel rond om de pakjes te brengen, Vol-
gens een van de vele verhalen, die over deze
gewoonte de ronde doen, zou deze verlate
pakjesavond zijn oorsprong vinden in de tijd
dat Koedijk nog een vissersdorpje was. De
vissers konden begin december niet thuis
zijn en zo werd het feest verschoven naar
het einde van het jaar.
In welke vorm of variatie dan ook, Sinter-
klaas is uit ons leefpatroon niet meer weg
te denken. Veel ouders houden hem —
helaas — nog steeds als boeman achter de
hand, hoewel onderwijzers en pedagogen
daartegen voortdurend in het geweer komen.
De eerste groep heeft 't toch vaak moeilijk
genoeg om de schare onder spanning léven-
de kinderen in het begin van december irv
toom te houden. Ondankt dat alles zeggen
zowel ouders, onderwijzers en pedagogen,
dat Sint Nicolaas moet'blijven. Én met hen
ongetwijfeld banketbakkers, speelgoedhan-
delaren, boekverkopers, grammofoonplaten-
handelaren en schoenverkopers, die ieder
jaar een topverkoop kunnen registreren.

BURGERLIJKE STAND
26 november—2 december 1971

...
Zandvoortmeeuwen Handbal
Dit weekend kan men weer terecht In de
sporthal voor handbal van de zandvoortse
jeugd. Zaterdagmiddag is de jongste garde
aan de beurt, pupillen en aspiranten treden
dan aan tegen verschillende haarlemse en
beverwijkse teams. De toegang is op deze
middag gratis. Voor belangstellenden een
goede gelegenheid om eens kennis te maken
met handbal.
Zondag gedurende de gehele dag komen de
junioren en senioren in het veld. De be-
langrijkste wedstrijden worden gespeeld
rond het middaguur. Om 13.00 uur treden
de herenjun. aan tegen Sport Vereent uit
Utrecht. Na de krappe nederlaag van j.l.
zondag tegen Niloc moet zeker op-herstel
worden gerekend en moet de punten thuis
kunnen houden.
Om 14.00 uur spelen daarna de heren-
senioren tegen Bunkert 2 uit Haarlem. Ook
voor hen moet het mogelijk zijn een over-
winning te behalen.

Verloting:
De prijzen van de verloting zijn gevallen op
no. 1325, 999. 535, 766.
Inlichtingen telefoon 2750.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 27 november:
B-juniren:
Terrasvogels 1—TZB 1 O—4
C-junioren:
Kennemerland 2—TZB 1 1—11
TZB 2—Onze Gez. 3—2
A-pupillen:
Ripperda 1—TZB 1 o—3
TZB 3—EDO 5 O—9
B-pupillen:
TZB a—Spaarndam a • afg.

Uitslagen zondag 28 november:
Senioren:
BSM—TZB 2—1
EHS 3-TZB 2 3—2
Velsen 7—TZB 4 4—l
TYBB 8-TZB 5 1—1
TZB 6—Vliegende Vogels 5 5—3
Spaarnevogels 8—TZB 7 4—3
TYBB 13-TZB 9 6—4
TZB 10—Ripperda 8 4—8
A-junioren:
TZB 1—DSS 1 2—O
TZB 2—Concordia 4 2—2

Programma donderdag 2 december:
Zandvoortm. 1—TZB 1 20 u.

Programma zaterdag 4 december:
B-junioren:
79 Geel Wit 1-TZB 1 15.15 u.

133 TZB 2—Spaarnestad 2 14 u.
C-junioren:
156 TZB 1—Renova 1. ,-. uitoest.
194 TZB 2-EDO 4 11 u.

Programma zondag 5 december:
37 TZB 2-DSS 5 12 u.
60 Wijk aan Zee 2—TZB 3 12 u.
99 TZB 5—Schoten 8 12 u.

111 EHS 7-TZB 6 , 12 u.
156 TZB 8—THB 7 J4.30 u.
168 TZB 9-DSK 6 14.30 u.
A-junioren:
217 DSS 4-TZB 2 14.30 u.
Vriendschappelijk:
TZB 1—DSK 1 9.45 u.

Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

B A R • D I S K O T H E E K

The

Stationsstraat 17 - Zandvoort
Tel. 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

Geboren: Wilhelmus Jozef, z.v. W. J. Duiven-
voorden en W. J. M. Koek. Dimitri, z.v.
G. P. van der Velde en M. C. M. Stam.
Wandy, d.v. B. L. Kater en E. Koper.
Overleden: Jan Senteur, oud 63 jaar, ge-
huwd met J. E. Post. Ferdinandus Johannes
Franciscus Engelkamp, oud 60 jaar, gehuwd
met Th. H. J. M. Cornak.
Ondertrouwd: Robertus Franciscus Lam-,
mers en Nadeschda Petrovna Dekker. Jan
Zwemmer en Klaartje Visser. Leonard Her-
manus Bernardus Visser en Karin Lenore
Schut.
Gehuwd: Willi Koper en Antonia Alberta
Elisabeth van Amersfoort. Jacobus Petrus
Wilhelmus Meijering en Veronica Martina
van der Storm.
Geboren buiten de gemeente: Erik Jan, z.v.
J. J. Vis en A. M. Oster. llja, d.v. A. V. M. J.
Maintz en C. A. Louwrier.
Overleden buiten de gemeente: Wilhelmina
Alberdina Bielevelt, oud 88 jaar, gehuwd
geweest met J. Wind.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zondag 5 december:
Dames senioren:
Zandvoort l—Amersfoort l 11 u.
BDHC V—Zandvoort II 10.30 u.
Myra III—Zandvoort III 14 u.
Zandvoort IV—Qui Vive III 12.30 u.
Heren senioren:
Rood Wit l—Zandvoort l 14 u.
Kieviten III-Zandvoort II 11.30 u.
BMHC V—Zandvoort III 12.45 u.
Veteranen:
Zandvoort-BMHC 12 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 4 december:

1 DEM 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.
47 Zandvoortm. 4—SAC 7 14.30 u.

B-junioren:
70 Zandvoortm. 1—DCO 1 14 u.
85 Haarlem 2—Zandvoortm. 2 14 u.

131 Bl'daal 5—Zandvoortm. 4 14 u.
C-junioren:
141 Schoten 1—Zandvoortm. 1 14 u.
152 Zandvoortm. 2-HBC 2 15.15 u.
154 Haarlem 3—Zandvoortm. 3 14 u.
184 Schalkwijk 1—Zandvoortm. 5 12.30 u.
218 Zandvoortm. 6—RCH 6 14 u.

Programma zondag 5 december:
Zandvoortm. —Uithoorn 14.30 u.
Zandvoortm. 2—ZVV 2 10 u.
OSV 2—Zandvoortm. 3 10 u.

22 EDO 3-Zandvoortm. 4 9.45 u.
34 Zandvoortm. 6—Kennemers 5 12 u.
67 Zandvoortm. 8—Waterloo 4 9.45 u.
79 EDO6—Zandvoortm. 9 uigest.

100 Zandvoortm. 10—EHS 6 9.45 u.
153 Sp.vogels 8—Zandvoortm. 11 9.45 u.
A-junioren:
171 HFC 1-Zandvoortm. 1 12 u.
189 Zandvoortm. 2—Haarlem 2 12 u.
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Er zijn niet zo verschrikkelijk veel vakantie-
oorden meer In Europa, die niet door drom-
men toeristen zijn overspoeld. Wie nog zoekt
naar een stuk ruige, woeste natuur, naar
steden en dorpjes waar de vreemdeling nog
een zeldzaam e verschijning Is en naar
stranden waar de ligstoelen niet keurig net-
jes op een rij staan, moet het spreekwoor-
delijke lampje hanteren. Hij kan het vinden
op Kreta, het grootste van de griekse ellan-
den, het meest zuidelijke stukje van Europa.

Het is eigenlijk maar een vreemde zaak met
dat oude Candia. Het heeft net als de rest
van Griekenland een rijke geschiedenis en
de stormen der tijd hebben het sterk be-
roerd. De sporen daarvan zijn in overvloed
te vinden. Het heeft echter lang geduurd,
voordat men die heeft ontsloten. Pas rond
de jaarwisseling lichtte de engelse archeo-
loog Evans het eerste tipje op van de sluier,
die sinds vele eeuwen over Kreta had ge-
legen. En zelfs nu nog zijn de mysteries
niet alle onthuld.
Wat we wel weten is, dat de naam van
Kreta in vele griekse mythen voorkomt.
Zeus zou er zijn geboren en het labirinth
zou er zijn gesitueerd. Daar werden jaarlijks
knappe jonge mensen geofferd aan de mino-
saurus. De werkelijkheid was anders, zo
weten we nu. Ver voordat de oude Grieken
hun beschaving grondvestten had Kreta al
zijn kuituur. Waar de Kretenzers vandaan

kwamen, hoe ze hun wapenen smeeddden
en hun paleizen bouwden, niemand zal het
waarschijnlijk ooit weten. Maar de over-
blijfselen zijn er. Evans vond ze in Knossos,
die wonderlijke, geheimzinnige paleizenstad
vol mysteries. Behalve de legendarische
manshoge kruiken die als voorraadpotten
dienst gedaan schijnen te hebben, haalde hij
er fraaie kunstvoorwerpen uit de grond.
Zo'n centimeter of dertig hoge afgodbeeld-
jes, zoals dat fijnbesneden slangenkoningin-
netje met haar ontblote borsten, zoals de
fraaie gouden sieraden, de huishoudelijke
voorwerpen en de adembenemende mooie
wandschilderingen.
Knossos is voor de kenners van de kuituur-
geschiedenis van onze westerse beschaving
een begrip. Knossos en Phaistoos, Aghia en
al die andere plaatsen waar men de paleizen
en villa's bouwde.
De geheimen van de beschaving van koning
Minos liggen nog dieper in de historie ver-
borgen dan die der egyptische farao's, hoe-
wel zelfs een leek bij een wandeling door
het fraaie museum van Heraklion kan zien
dat er nauwe banden tussen beide bescha-
vingen bestaan moeten hebben. Het grote
verschil is echter, dat de geschreven nala-
tenschap van de minoische kuituur — in
casu de 'Discos van Phaistos' nog door nie-
mand ontcijferd is kunen worden.
Wie naar Kreta gaat zal geïnteresseerd
moeten zijn in de schatten der oudheid. Hij

Knossos: Een gedeelte van het paleis werd gerestaureerd
door de engelse archeoloog Evans

sinterklaas heeft het moeilijk
waarom een zwarte knecht?

Van oudsher reed Sinterklaas op z'n schim-
mei over de daken, gevolgd door zijn zwar-
te knecht, die de opdracht kreeg peperno-
ten en geschenken door de schoorstenen
van de huizen te gooien.
De kinderen zongen allerlei hymnen, die be-
trekking hadden op de goedigheid, de hei-
ligheid en vooral de vrijgevigheid van de
grijze bisschop. Het was allemaal uiterma-
te spannend en romantisch.
Het kón ook. Want de maan scheen altijd
door de bomen, de makkeis staakten hun
wild geraas, jawel, het avondje van Sinter-
klaas was gekomen. Moeders keken verte-
derd naar vaders en kinderen, vaders glun-
derden naar z'n huisgenoten en konstateer-
den dat er maar weer eens flink gezongen
was. Er moest maar eens wat gebeuren.
En dan opeens stond er een mand, een
doos, een kist of een aangeklede pop in
de gang en de makkers renden er joelend
op af.
Jaren duurde dit, jaren, waarin Sinterklaas
nooit ouder werd dan hij al was. Als er
iets onsterfelijk is in dit ondermaanse, dan
is het Sinterklaas, die de generaties sa-
menvoegt, die de spektakulaire ruiter bij
uitstek blijft en die een hart van goud heeft.
En dus is hij er ook vandaag de dag. Hij
is al overal plechtig en feestelijk verwei-
komd en menig schoentje heeft hij al ge-
vuld.
Hij heeft het niet zo best gehad deze keer.
Zijn reis over zee van het verre Spanje
vandaan, was niet zo prettig. Z'n goede
schimmel was zenuwachtig geweest van de
overvliegende supersonische straaljagers,
zodat het brave beest weliswaar op het dek
trippeltrappelde, maar dit geenszins uit pu-
re levensvreugde deed. Zijn goedheilige
berijder had deze keer aanwijsbare maag-
klachten en nog nooit had hij zo gehoest
als op deze reis, want de luchtvervuiling
was eigenlijk wat te veel voor z'n hoog-
bejaarde longen.
Wat gaat er gebeuren? Als alle romantiek
op deze verrotte aarde verdwijnt, de vlin-
ders, de kikkers, de planten, de bloemen,
de meikevers, de vissen, de vruchten en
de mikroben, wat moef. er dan van zo'n
verrukkelijke figuur als Sinterklaas terecht
komen?
Ach, Sinterklaas is bijna niet meer te kom-
bineren met deze tijd.
Hij heeft 't moeilijk. Hoe kon hij weten dat
hij voet aan wal zette in een land, dat ver-
ziekt is door benzinedampen en chemische
afvalstoffen? Was hij er op voorbereid dat
z'n voedsel-gevoeiige schimmel, een legen-
darische afstammeling van de roemruchte
Lippizaners, syntetisch- en bespoten voer
zou krijgen? Het arme dier had zodanige

Voorraadpotten die bij de opgravingen in Kreta werden gevonden.
Zo zijn letterlijk manshoog.

zal op dit grootste der griekse eilanden
meer vinden. Een weerbarstige natuur bij-
voorbeeld, die zich uitleeft in geweldige
spelonken, in grillige rotskusten met daar
tussen in beeldschone baaitjes. Echt ont-
sloten is het eiland nauwelijks. Op het ogen-
blik wordt hard gewerkt aan de aanleg van
een autosnelweg, die het westen en het zui-
den met de hoofdstad Heraklien zal verbin-
den. Nu zijn de kilometers nog lang, hoewel
het verkeer bescheiden van omvang is. Maar
ieder tochtje loont de moeite. Bijvoorbeeld
de reis naar de merkwaardigste hoogvlakte
van de wereld, die van Lassithi. Na 'n laat-
ste haarspeldbocht in het gebergte ontvouwt
zich het panorama aan de verbaasde reizi-
ger. Meer dan tienduizend windmolentjes
zorgen voor de bewatering van deze vrucht-
bare hoogvlakte. Aan het eind ervan voert
een smal bergpad naar de grot van Dicta,
waar volgens de overlevering de vader der
Goden, Zeus zou zijn'geboren. Grotten zijn
er trouwens in overvloed op dit eiland. Ze
zijn zelfs in de rotswanden aan de kust.
Heel vroeger moeten hier monniken een
woonplaats hebben gevonden. Later kwamen
de vissers er de nachten doorbrengen. En
tegenwoordig vinden de hippies uit alle we-
relddelen er een onderkomen, al is het over-

nachten formeel verboden. De hippies vin-
den hier het stuk primitief land en wilde
natuur, dat bij hun levenswijze past. Van-
daar ook, dat velen van hen een bivak heb-
ben opgeslagen aan de — voor de gewone
toerist wel wat ver verwijderde — palmen-
stranden van Vai, die Kreta aan zijn mooiste
vakantiefoto hielpen.
Kreta is een groot eiland. Een eiland met
vele verschillende landschappen: met liefe-
lijke strandjes — al zijn ze niet al te talrijk
voor mensen zonder auto nogal moeilijk te
bereiken — met dreigende bergen waarin
vaak trouwens de dorpjes beeldschoon [n de
zon liggen te schitteren en met een vrien-
delijk glooiend heuvellandschap. Het is een
nog onontdekt land met een rijkdom aan
onontdekte schoonheden. Dat evenwel de
schatten der oudheid de grootste trekpleis-
ters vormen ligt voor de hand. Maar die zijn
er dan ook in grotere verscheidenheid voor-
handen dan waar ook. Waarbij dan nog
komt de ongedwongen gezelligheid van de
ettelijke terrasjes, de weldadige rust van de
dorpjes en de adembenemende schoonheid
van sommige steden en dorpen. In ieder
geval is het anders dan anders. En dus voor
de fijnproevers onder de vakantiegangers.

PIET tegen de SINT:
„Gaatuofgaanwij,
naar de KENNEMERBAR?"
DE SINT:
„wij GAAN XLLEMAAL,
aanstaande Z A T E R D A G -
A V O N D".

Tot ziens!

'» maaltijd la ««n koele)»

SLANK
MET

17e eeuwse
Hollandse
bloemtafelkleden
in het
rijksmuseum
Onder de titel 'Geweven Boeket' toont hot
Rijksmuseum tot 30 januari 1972 een unieke
kollektle 17de eeuwse hollandse tafelkleden,
bijeengebracht onder meer uit Skandlnavië.
Engeland, Duitsland en Nederland.

Alleen welgestelde nederlanders konden zich
de weelde veroorloven handgeweven tapij-
ten op hun tafels uit te spreiden. Doorgaans
werden daar oosterse tapijten voor gebruikt,
zoals men op de schilderijen uit die tijd kan
zien. De hollandse wevers, vooral in Delft en
Gouda, leverden voor dit doel een typisch
hollands produkt: tafelkleden met bloem-
motieven. Vooral de tulp was een gelief-
koosd onderwerp. In het begin van de 17de
eeuw was de tulp een nieuwe modebloem;
voor de gestreepte variëteiten werden ka-
pitalen betaald.
Het bloemmotief voor het tafelkleed is wei-
licht een overblijfsel van de reeds in de
middeleeuwen bestaande gewoonte om bij
feestelijke gelegenheden bloemen over de
tafels uit te strooien.
Van de veertig tafelkleden die de drie
eeuwen sinds hun ontstaan hebben over-
leefd heeft het Rijksmuseum er dertig bijeen
weten te brengen. De tentoonstelling be-
reikt daarmee een uitzonderlijke mate van
volledigheid. Vooral de inzending uit Skan-
dinaviê is van belang; de hollandse tafel-
kleden waren daar bijzonder populair. Het
zweedse en het deense koningshuis hebben
kleden afgestaan; er is ook een zeer fraai
kleed dat aan Koningin Juliana toebehoort.
De zorgvuldig samengestelde tentoonstelling
in het Rijksmuseum volstaat niet met tafel-
kleden alleen. Er zijn ook kussens en stoel-
bekledingen te zien met dezelfde motieven
en ook tekeningen van bloemen. Er ligt het
Florilegium van Maria Sibylle Merian, een
platenboek voor sierplanten in gebruik bij
de kwekers, later ook voorbeeldboek voor
kunstenaars.
Op de tentoonstelling hangen drie schilde-
rijen met hollandse tafelkleden. Het op een
van de schilderijen afgebeelde kleed is op
de tentoonstelling aanwezig. Vergelijking
leert dat het in kleur sterk is teruggelopen
sinds de schilder het vastlegde. Er zijn ech-
ter ook kleden aanwezig die hun oorspron-
kelijke kleuren voortreffelijk hebben behou-
den.
Het eerste nummer van Kunststrip — blad
voor het voortgezet onderwijs, uitgegeven
door de Edukatieve Dienst van het Rijsmu-
seum — zal geheel aan de tafelkledenten-
toonstelling worden gewijd.
Er is een katalogus verkrijgbaar met van
elk tafelkleed een foto.
Voor de tentoonstelling wordt geen aparte
toegangsprijs gevraagd.

spijsverteringsproblemen, dat hij niet eens
het dak van een veertien-woonlagen flat
kon bestijgen. De konditie van zowel ruiter
als paard gaat achteruit. Vrijgevigheid in
een welvaartsstaat, die geen enkele vorm
van leven meer ontziet, is natuurlijk pure
nonsens. Want de goed-heiligman weet niet
aan wie hij geeft. (Tot goed begrip: het
waren tot dusverre de minst draagkrachti-
gen, de sloebers en de verongelijkten. Of
niet?).
En nu rijdt hij min of meer moedeloos over
de daken, jawel, moedeloos, omdat sommi-
gen hem verwijten dat hij aan rassen-diskri-
minatie doet, terwijl z'n hart vol mededo-
gen is voor z'n zwarte knecht. Maar, niet-
temin is die knecht zwart en misschien toe-
vallig ook knecht.
Ach, ik zou er voor zijn, de buitenlandse
hoogwaardigheidsbekleder, die hier ieder
jaar rond 5 december z'n milde gaven rond-
strooit, te laten vergezellen door een werk-
student(e) van het een of andere uitzend-
buro. Als wij wat aan de ontwikkelingsge-
bieden willen doen, moeten wij er niet te-
genop zien een buitenlander, die in ons
land alleen maar goed, heilig en vrijgevig
wil zijn, niet alleen hartelijk te verwelko-
men, maar ook behulpzaam te zijn in de
problemen, die hij ontmoet in onze moeilijk-
ademhalende Rijn-delta.
Behalve dat ik moeite heb met de aanvaar-
ding van een 'zwarte' knecht, omdat deze
kategorie medemensen toch al zo geknecht
wordt, heb ik ook bezwaren tegen de bo-
ven-paardelijke prestatie van een edel dier,
dat z'n weg moet vinden tussen televisie-
antennes en vuilspuitende schoorstenen. En
dan spreek ik nog niet eens over een bis-
schop, die goed is voor zoete kinderen en
de roe voorhoudt aan de stouterikken, maar
z'n eigen mening heeft over de abortus en
het celibaat. Toch willen wij in alle een-
voud Sinterklaas vieren.
Moet Sinterklaas, zich aanpassen? Waarom
eigenlijk? Hij was en is nog steeds onze
welkome gast. En dan? Wie zal durven
zeggen dat hij op grond van een Algemene
Politieverordening niet meer over de daken
zal mogen rijden. Kijk, de dierenbescher-
ming heeft zich nog nooit bemoeid met zijn
aktiviteiten. De brandweer heeft er vrede
mee dat hij jaarlijks in ons land vier mil-
joen schoorstenen veegt. Wat moeten wij
dan nog?
Dag Sinterklaasje!
Dag Zwarte Piet!
Tot volgend jaar. Tenzij u het opgeeft.
(Goede moed, lieve bisschop: we zijn bezig
aan onze miljeu-verbetering).

MOMUS

MEDEDELING
voor alle Zandvoorters die nog van

gezelligheid en romantiek houden.

Onze KOFFIE-SHOP Haltestraat 44
en ANTIEKZAAK op no. 32 zijn
GEDURENDE DE FEESTDAGEN

geopend
vanaf 2 uur

2e kopje koffie GRATIS

DIVERSE SOORTEN GEBAK

D

VOETGANGERSACTIE

Elraks-rachts-
f gnks gekeken

f W |_ H

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Te koop mass. eiken kast
met opstand, kinderledikant
55 x 110. Tel. 5950.

„Bridgen voor Plezier".
Wij hebben nog plaats voor
een avondje lekker gezellig
bridgen in klein clubverband.
Komt u eens kennismaken in
het Gemeenschapshuis
dinsdags 7.45 uur.

GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT

Genootschapsavond
vrijdag 11 december, 20.00 uur, in „Zomerlust"

DIA- en FILMVOORSTELLING
OUD-ZANDVOQRT

Muzikale medewerking' van Herman Teunissen.

Toegang vrij!

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Telefoon 2663

. Voor showroom,'winkel of kantoor..:

TAPIJTTEGEL-BOETIEKASTRA
KORTE GIERSTRAA'T.I .HAARLEM

dat kunt U ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

Te koop huis binnenkort leeg
te aanv. geheel gestoff, met
gasverw., grote woonkam.,
mod. keuken, grote tuin
achter m. schuur. Boven
3 slpk.kamers, balkon, badk.
Br. no. 9002, Zandv. Crt.

Te huur gem. kamers met
gebr. van vrije keuken.
Koningstraat 27.

Huish. hulp gevr. voor 1 of
2 dagen in de week.
Stationsstraat 17, tel. 5340.

Te huur aangeb. in Zand-
vport gestoff. tussenverdie-
ping, bev. 2 gr. kamers,
keuken, toilet en douche.
Huurprijs ƒ 350.— p.m.
Br. no. 9001, Zandv. Crt.

Zwart katertje half jaar oud
zoekt goed tehuis. Tel. .5862.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

Te koop een duivenhok met
18 klasse-duiven en weduw-
schaphokken. Marnix van
St. Aldegondestraat 3.

Adverteert
in dit blad

Gaat u uw huurhuls verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot / 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023-377767.
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Napoleon: Slag bij Waterloo 1815 Ie Wereldoorlog 1914-18 San Quentin 1952 Ontvlucht 1964

Dit is ZWARTE NELIS, zijn afgang begon bij Waterloo, dook onder tot 14-18, werd toen gebruikt als doelwit, dook later weer op in de San Quentingevangenis
in Amerika voor het om zeep brengen van een dinosaurus, doch wist te ontvluchten, door zich van de 20 m hoge muur te laten vallen, omdat hij dacht, dat hij
kon vliegen. Nu alle gekheid op een stokkie. Dit is:

Menno Swart, in Amsterdam geboren, 21 jaar oud, en monteur bij Radio Peeters. Doet graag zijn best om de klanten het naar hun zin te maken. Wil er zelfs
voor overwerken. In technisch opzicht is hij een goed monteur. Werkt snel en efficiënt. U zult hem wel eens hebben zien rijden in die rode Eend. Verder hoopt
hij u allemaal eens te ontmoeten om u zijn diensten te bewijzen. Belt u 02507—3618 en u kunt hem om raad vragen of even laten komen.

AUTO. en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brcderodestraat, hk. Schaepmanstr. i SLANK

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen me

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplejn'3 • Telefoon 2129 de maaltijd in een koekje

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 • 6566.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
ƒ595,-; of l x / 150.- en
10 x / 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. Ï4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

RECHTDOOfc
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR
Hef afbuigende verkeer mag hef recht,
doorgaande verkeer op dezelfde weg
niet funderen. Ook de voetganger nief

*.at tram vormr
een uirzondéririg.' fffj gaat als af -
bogend verkeer^56rhef rechMoor.
gaande verkeer
op dezelfde weg.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Makelaar °o
H, W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Verpleegster, die
plaatsvervangend
hoofd wil worden

Voor het bejaardenhuis „De Beuk" zoeken wij een gedlplo-
meerd verpleegster met organisatietalent, die onmiddellijk wil

promoveren. Ze gaat werken In een klein tehuis met 39
demente bejaarden.

Het team waarmee ze gaat werken bestaat uit een aantal hard

werkende en zeer prettige mensen.

Een verpleegster die interesse heeft voor deze zelfstandige

job, doet er goed aan kontakt op te nemen met de heer
Brabander, Verpleeghuis „De Beuk", Beeislaan 1, Haarlem,

telefoon 023—282226.

I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 58 45*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. - Erk. A.C.I. lid

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Schilders-
bedrijf

H.C. v.
Telefoon 2638.

Te koop aangeb.: opvouw-
bare reiswieg, ƒ 20,-.
Telefoon 3063.

Aangeb.: zit-slp.k. m. verw.
en gebr. van keuken en
douche, ƒ 135,- p.mnd., van
1 dec. tot 1 april.
Thorbeckestraat 31.

CONDOOMS! CONDOOMS!
Durex en Blausiege!

ENORME KORTINGEN
Géén bijkomende kosten en
uiterst discrete verzending.
Vraag (per brief of -kaart)
onze GRATIS kleurenfolder
en uitvoerige prijslijsten of
bestel een PROEFPAKKET
(inhoud 25 stuks) a ƒ 10.—
per aangetekende brief of

girorekening 2405792.
B.I.S. INTERNATIONAL

Postbus 177 • Zandvoort

PAUO-

HELPEN
l

Protestants - Christelijke - Coöperatieve

Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1.— per jaar per gezin.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

een naam om te onthouden, daar moet U zijn!

(grwthcmdelsprijzenvoorpubliety

,U vindt bij ohs^'^rX
de-grootste sorreririg

en de grootste voorraad
in . " • .,.

koelkasten •\
diepvriezesrs^ v ;

•*' wasautomaifeq ,
'>'k ;; televisies ^ . -yfs

radio-meubelen ;
afspeel-apparatuur

gasfornuizen .
naaimachines
.' stofzuigers

plus een grote kollektie

tapijttegels en
kamerbreed tapijt

alles van bekende merken
tegen ongekend lage prijzen!

ook op vrijdagavond geopend.

eigen parkeerterrein
Industrie-terrein Cruquius bij Heemstede;

telefoon 023-288151/288152 (4 lijnen)

Uw auto roest vrij....
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
Zanüvoort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

ALLE VERZEKERINGEN - AUTO-FINANCIERING

Mevr. A.M.Folkors
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

N.V. Cemsto vraagt

vrl. en mnl.
personeel

voor het schoonhouden van kantoren
te Zandvoort.
Werktijden van 17.00—21.00 uur.

Inlichtingen aan ons kantoor
Nassaulaan 30 te Haarlem.
Telefoon 023—31 1855.
Vragen naar de heer Van Dijk.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20.-
losse eksenplaren ƒ0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
•jostbus 23, telefoon 2135

ORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach
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zomerkinderen zijn niet
maar najaarskinderen wél
gelukkig geboren voor 1e schooljaar

anwb pleidooi
voor nationale landschapsparken
Tijdens de ANWB-Rekreatlestudledag dia
deze week In Utdecht Is gehouden, Is op-
nieuw van diverse kanten gepleit voor het
treffen van afdoende maatregelen om de
weinige nog overgebleven natuurgebieden
In ons land voor verdergaande afbraak te
behoeden.

Op de studiedag werd van diverse kanten
gewezen op de noodzaak te komen tot het
instellen van zogenaamde 'nationale land-
schapsparker,-'.- Onder dit nieuwe begrip
vangt men iets anders dan het al sinds ja-
ren bestaande instituut 'nationaal park',

' waarvan bijvoorbeeld de Hoge Veluwe
C1935) en de Kennemerduinen (1950) voor-
beelden zijn.
Onder 'nationale landschapsparken' verstaat
men grote gebieden — in oppervlakte va-
riërend van 10.000 tot 30.000 hektaren —
met een samengesteld karakter waarin
naast natuurterreinen en bossen ook kuituur-
gronden en dorpen of stadjes zijn gelegen.
Een voorbeeld van zo'n gebied is bijvoor-
beeld de gehele Zuid-oosthoek van de pro-
vincie Utrecht waarvan het landelijke — en
dus onder andere aan de rekreatie dienst-
bare — karakter voor de toekomst zou moe-
ten worden bewaard door er met name za-
ken als stads-, dorpsuitbreiding en industrie-
vestiging zeer strak in de hand te houden.
'De maatschappelijke- en ruimtelijke ontwik-
kelingen voltrekken zich in een zo snel tem-
po dat een gebied dat vandaag nog als een
potentieel landschapspark kan worden aan-
gemerkt morgen als zodanig kan worden
afgeschreven. Aangezien de gebieden in Ne-
derland die nog in aanmerking komen als
landschapspark tamelijk beperkt in aantal
zijn, is het van groot belang dat men zich
in ons land snel gaat bezinnen op de wen-
selijkheid en mogelijkheden van de instel-
ling van nationale landschapsparken', aldus
op de studiedag een alarmkreet van j h r,
mr. F. C. M. van Rijckevorsel, hoofd van
het bureau Recreatie en Natuurbescherming
van de Rijks-planalogische dienst.
Volgens de heer Van Rijckevorsel moet het
'nationale landschapspark' onder supervisie

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

WIM BUCHEL
VIJFDE DAN
Tijdens een bijeenkomst van de Judo-Bond
Nederland in Den Haag heeft voorzitter M.
J. Methorst een aantal graduaties uitge-
reikt aan nederlandse judoka's. Onder hen
bevond zich onze plaatsgenoot W. Buchel,
die na een kort eksamen werd gepromo-
veerd tot 5e dan. De in de buurtgemeente
woonachtige dr. Schutte (70) werd 7e dan.
Een onderscheiding die tot op heden in ons
land alleen aan Anton Geesing werd ver-
leend.

staan van de rijksoverheid die zijn beleid
er op moet richten het karakter van het
aangewezen gebied duurzaam in stand te
houden en te ontwikkelen 'ten behoeve van
het welzijn van het gehele nederlandse volk'.
Tot de maatregelen die de overheid dan
moet treffen behoren volgens Van Rijckevor-
sel onder meer het instellen van een na-
tuurbijdrageregeling (d.i. een subsidierege-
ling die het eigenaren van terreinen binnen
het landschapspark mogelijk maakt hun
eigendom goed te,.onderhouden), .een be-
heersregeling voor historische monumenten
binnen de landschapsparken, het elimineren
van ontsierde elementen (autokerkhoven,
oude hoogspanningsleidingen, uit de toon
vallende bouwwerken), het aanvullen en uit-
breiden van beplantingen en het treffen van
voorzieningen voor toerisme en openlucht-
rekreatie, zoals bewegwijzering en het aan-
leggen van parkeer- of picknickplaatsen.
Vóór alles echter acht de heer Van Rijcke-
vorsel nodig dat het andere grondgebruik
binnen het aangewezen gebied wordt afge-
stemd op de doelstelling van 't landschaps-
park. 'Dat brengt met zich mee dat op het
gebied van het wonen, van industrie en nij-
verheid, van verkeer en van landbouw een

zeer zorgvuldige begeleiding van de ontwik-
kelingen zal zijn vereist. Voor vestiging of
uitbreiding van industrie en voor uitbreiding
van woongebieden zullen slechts beperkte
mogeliijkheden aanwezig zijn', aldus Van
Rijckevorsel die verder betoogde dat in de
potentiële landschapsparken de aanleg van
wegen voor doorgaand verkeer moet wor-
den voorkomen.
Volgens de heer Van Rijckevorsel is er in
Nederland ruimte voor zeker zo'n zeventien
'nationale landschapsparken', allemaal in
oppervlakte variërend van 10 tot 30.000
hektare. Hij situeert ze als volgt: de wad-
deneilanden Ameland, Terschelling en Texel,
zuidwest-Friesland, zuidwest-Drente, noord-
west-Overijssel, Twenthe (de streek rondom
Tubbergen en Denekamp), het gebied rond
Winterswijk, een deel van De Graafschap-
Achterhoek, het Veluwemassief met uitzon-
dering van steden als Ede, Apeldoorn en
Arnhem, het stroomgebied van de Kromme
Rijn in zuidoost-Utrecht, het Utrechtse plas-
sengebied, Waterland, het duinlandschap
tussen Den Haag en Leiden, de Vijfheren-
landen, het gebied rondom de Oisterwijkse
Vennen en het zuid-limburgse Mergelland
met onder meer de dalen van de Geul en
de Gulp.
De heer Van Rijckevorsel hield de Wadden-
zee buiten zijn opsomming. Dit gebied
maakt volgens hem gezien haar volstrekt
andere struktuur en omvang aanspraak op
een geheel eigen status. Voor dit gebied
moet volgens hem een internationale oplos-
sing worden gevonden.

De jongere kinderen in een schoolklas wor-
den duidelijk benadeeld. Zij blijven vaker
zitten en worden meer naar het buitenge-
woon onderwijs verwezen dan hun oudere
klasgenoten. In scholen voor kinderen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM)
worden zelfs bijna tweemaal zoveel jongere,
nog nét voor 1 oktber geboren kinderen op-
genomen, dan oudere. Bovendien worden de
oudere kinderen in een klas nog bevoor-
deeld: doordat zij In het algemeen meer
presteren krijgen zij hogere punten en wor-
den zij ekstra gestimuleerd.

Zo kan de voornaamste konklusie worden
weergegeven uit het proefschrift 'Geboorte-
maand en schoolsukses' van direkter K.
Doornbos van de Schoolpedagogische
Dienst Arnhem, die vrijdag in Utrecht is
gepromveerd.
De onderzoekresultaten van dr. Doornbos
logenstraffen volkomen de gangbare opvat-
ting, dat kinderen die net voor 1 oktober
verjaren 'gelukkig geboren' zijn omdat ze
nog vóór ze goed en wel 6 jaar zijn al naar
school kunnen. Volgens Doornbos zijn juist
de 'najaarskinderen' gelukkig geboren.
Twee gegevens uit het nederlandse onder-
wijs zijn volgens dr. Doornbos de oorzaak
van de gesignaleerde benadeling van de
jongere kinderen in een klas. In de eerste
plaats het feit, dat ons onderwijs met na-
jaarsklassen werkt, dat wil zeggen dat een
indeling die kinderen van eenzelfde jaargang

zandvoortmeeuwen speelde gelijk
tegen uithoorn
Zandvoortmeeuwen behaalde zondag voor
de tweede maal een gelijk spel (2—2)
tegen Uithoorn en verliet door deze punten-
verdeling de onderste plaats.
Sint Nlcolaas deelde voor de aftrap banket-
staven uit, maar deze goedgeefsheld heeft
averechts op de spelers van belde elftallen
gewerkt, want zo nu en dan had het spel
veel weg van een rugbywedstrijd. Er was
gelukkig een winnaar: scheidsrechter Jac.
Dekker, die da touwtjes zeer strak In han-
den had en resoluut de leiding behield.

In de tweede minuut had Zandvoortmeeu-
wen al voor kunnen staan. Tweemaal werd
tegen de doellat gekopt... Aan de andere
kant deed de zandvoortse achterhoede zeer
wonderlijk en kreeg men het gevoel dat de
ploeg reeds met 5—O voorstond. Dit kwam
Zandvoormeeuwen duur te staan. Een buiten-
spelpositie zag scheids- en grensrechter over
het hoofd, Wels stormde op de ver uit zijn
doel komende Henk Bos af, die een doelpunt
wist te voorkomen ten koste van een straf-
schop. Wels zette zich achter de bal en
Uithoorn stond zodoende in de 12e minuut
met l—O voor.
Zandvoormeeuwen liet zich niet ontmoedigen
en zag kans het technisch beter spelende
elftal van de gasten moeilijk te maken. Een
kopbal van Nijkamp had een beter lot ver-
diend, maar het was Arend Koster die op
verrassende wijze in de 17e minuut voor de
gelijkmaker zorgde (1—1).
De thuisklup zag nog betere resultaten,
maar het spelpeil daalde aanzielijk. Beide
partijen deden in deze periode weinig goe-
de dingen en scheidsrechter Dekker had
het druk met vermaningen uit te delen. Kort
voor rust miste Kees Bruin het doel van
Uithoorn op enkele centimeters.
In de tweede helft trad Zandvoortmeeuwen
krachtig op, maar een snelle uitvat van
Ausum in de derde minuut zorgde bij Uit-
hoorn voor een 2—1 voorsprong. De thuis-
klup liet zich in een hoek dringen, wist zich

langzaam maar zeker toch los te wringen
en liet bij vlagen uitstekend voetbal zien.
In de 25e minuut kwam wederom de gelijk-
maker. Bruijnzeel kreeg de bal (ook) in
buitenspelpositie en gaf met een gloeiend
schot doelman Tent het nakijken (2—2).
Zandvoormeeuwen behield het beste van het
spel en kreeg ook de meeste kansen. Aal-
dert Stobbelaar schoot juist naast en een
'loeier' van Bruijnzeel — voor een volkomen
leeg doel — werd meters naast gescho-
ten...
Het bleef een spannend duel met kansen
voor beide partijen. De zandvoortse aanhang
liet echter een zucht van verlichting horen
bij het laatste signaal van de uitstekend lei-
dende scheidsrechter.

Hier volgt de stand in de kompetitie na de
wedstrijden van afgelopen zondag:

18 17—7
17 13—3
16 18—8
13 14—10
11 5—9
10 18—20
10 15—16
10 14—15
9 14—13
7 6—13
6 11—21
5 6—16

AUTOBRANDJE
DOOR OMWONENDEN
GEBLUST
Vrijdagavond ontstond brand in een aan de
Brederodestraat geparkeerd staande auto.
De brandweer behoefde echter niet uit te
rukken omdat omwonenden er in waren ge-
slaagd het vuur te bedwingen.
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in dezelfde klas plaatst, ongeacht hun ver-
scheidenheid in intelligentie en interesse.
In de tweede plaats het feit dat een vaste
datum is gekozen voor de afgrenzing van
de jaarklassen ten opzichte van elkaar. Die
datum is tegenwoordig 1 oktober.
Aan het eind van zijn proefschrift dat de
onderzoekresultaten aandraagt die ten
grondslag lagen aan zijn brochure 'Opstaan
tegen het zittenblijven' (1969) — houdt dr.
Doornbos een pleidooi zowel voor het door-
breken van het jaarklassensysteem als voor
het afschaffen van die vaste datum van af-
grenzing. Hij wil leerlingen van verschillende
leeftijd in één groep bijeenzetten en denkt
daarbij aan groepen van 6- tot 9-jarigen en
van 9- tot 12-jarigen.
De vaste afgrensdatum moet vervangen
worden door een kontinue toelating, te be-
reiken door een volledige aansluiting van
het kleuteronderwijs aan het basisonder-
wijs.
In 1963, toen dr. Doornbos pas aangesteld
werd als medewerker van de Stichting tot
Onderzoek van Leermoeilijkheden in Utrecht,
ontdekte hij bij toeval dat op een plaatse-
lijke LOM-school aanzienlijk meer 'zomer-
kinderen' dan 'najaarskinderen' zaten. Hij
richtte twee onderzoekingen op die ontdek-
king. De eerste keer bleek, dat tussen 1950
en 1964 aan 21 LOM-scholen met 4773
leerlingen op elke 100 in het najaar geboren
kinderen meer dan 160 in de zomer gebore-
nen waren toegelaten. Een herhaling van dit
onderzoek over 1965-'66 wees uit dat deze
verhouding nog schever was komen te lig-
gen: 100 tegen 190.
Kinderen met ongunstige leeftijdpositie ten
opzichte van de rest van hun klas worden
ook eerder naar een debielenschool ver-
wezen. 'Zomerkinderen' komen niet alleen
vaker in het buitengewoon onderwijs terecht,
ook binnnen het gewoon lager onderwijs zijn
zij eerder de dupe dan hun oudere klasge-
noten. In het schooljaar 1965-'66 bleven
25.000 eersteklassertjes zitten. In 20 per-
cent van deze gevallen was de leeftijd daar-
bij van beslissende invloed. Of anders ge-
zegd: per jaar (want de cijfers zijn sinds

1966 nauwelijks veranderd) zouden 5000
eersteklassertjes niet doubleren als het sy-
steem van de jaarklassen niet bestond.
'Najaarskinderen' kunnen bijna drie jaar
naar de kleuterschool en krijgen zodoende
een veel betere voorbereiding op de lagere
school dan 'zomerkinderen', die maksimaal
twee jaar kleuteronderwijs genieten. Van-
daar het voorstel, de grens tussen beide on-
derwijsvormen af te breken en een kontinue
toelating tot de basisschool mogelijk te
maken.

De voortdurende vergelijkende beoordeling
van de leerprestaties maakt de kinderen in
een klas tot eikaars konkurrenten. Er moet
een beoordelingssysteem komen dat de
prestaties van een kind afmeet aan het ob-
jektief vastgestelde leerplan. Die vergelij-
kende beoordeling zit volgens dr. Doornbos
niet alleen in de rapporten en de cijfers,
maar zelfs in de goedkeurende blik en de
hele houding van de onderwijzer.
'Het gevolg van deze veranderingen zal zijn,
dat er een basisschool ontstaat, waar teer-
lingen niet meer de weerslag hoeven te on-
dervinden van hun moeilijke leeftijdpositie
en waar ook andere leermoeilijkheden, voort-
komend uit tekorten van het familiemijeu
of uit gebrek aan intelligentie en interesse,
veel beter kunnen worden ondervangen',
meent dr. Doornbos. 'Ik hoop nu maar dat
mijn analyses zullen leiden tot een nieuw,
doelbewust initiatief van de overheid'.
Erg veel kans geeft Doornbos zich niet,
want dezelfde overheid heeft zijn hoogge-
prezen advies 'Opstaan tegen het zitten-
blijven' ook al laten verdwijnen, onder een
stapel weer andere adviezen. En dat nog
wel terwijl Doornbos zijn pleidooi tegen het
zittenblijven had geschreven namens de
Stichting voor Onderzoek van het Onder-
wijs, een van de betere adviesorganen van
de minister.

BEJAARDENKERSTVIERING
IN HERVORMDE KERK
Een dezer dagen zullen de gemeenteleden
die 70 jaar of ouder zijn van de werkgroep
'bejaardenbezoek' van de Hervormde Ge-
meente een uitnodiging ontvangen tot het bij-
wonen van de kerstviering in de Hervormde
kerk op maandag 20 december a.s. om half
drie. Nu gebleken is dat ook de jongere
ouderen graag het kerstfeest willen komen
vieren zijn zij die in de leeftijdsgroep 65-70
jaar vallen eveneens van harte welkom. In
verband met de snel naderende datum van
20 december is het echter niet mogelijk hen
persoonlijk uit te nodigen, reden waarom
de werkgroep hen vraagt zich vóór 10 de-
cenber bij één der onderstaande dames te
melden onder duidelijke opgave van naam
en adres. Resumerend: personen van 70 jaar
en ouder krijgen een dezer dagen een schrif-
telijke uitnodiging, personen van 65 tot 70
jaar gelieven zich op te geven.
Velen hebben de goede gewoonte om voor
deze kerstviering iets te schenken, hetzij
in geld hetzij in natura. Ook dit jaar zal dit
weer bijzonder op prijs worden gesteld,
evenals toezeggingen om hen, die voor het
vieren van het kerstfeest op 20 december
van een auto afhankelijk zijn, te vervoeren.
De dames die zich graag met de ontvangst
van gilften en aanmeldingen voor vervoer
belasten zijn:
mevr. J. J. Keur, Tolweg 19, tel. 4707;
mevr. H. Klaassen, Zandvoortslaan 155, tel.
4864; mevr. T. de Leeuw, Wilhelminaweg 7,
tel. 2075; mevr. M. J. C. van Maris, Zand-
voortselaan 133 B, tel. 4687; mevr. A. Ma-
taheru, Poststraat 3, tel. 2031; mevr. M. v.
d. Meulen, Emmaweg 6, tel. 2264; mevr.
F. M. Paap, Nassauplein 7, tel. 4524; mevr.
A. Schraa, Willem Drayerstraat 22; mevr. A.
J. Tilstra, A. J. v. d. Moolenstraat 78; mevr.
H. Valk, Wilhelminaweg 6, tel. 2960; mevr.
R. v. d. Werff, Tolweg 6 rood, tel. 5001;
mevr. E. Zwemmer, Tollensstraat 27, tel.
3834.



stichting wiB dagverblijf
voor geestelijk gehandicapten
in zuid-kennemerBand
De Stichting dagverblijven voor geestelijk
gehandicapten in Zuid-Kennemerland, waar-
in een groot aantal maatschappelijke orga-
nisaties zijn verenigd, pleit in een nota aan
de gemeentebesturen van de regio, w.o.
Zandvoort, voor de vestiging voor een dag-
verblijf voor geestelijk gehandicapten voor
Haarlem en omgeving. Het scheppen van
een dergelijk dagverblijf acht de stichting
van bijzondere betekenis, omdat hiermee
een begin wordt gemaakt met een sociaal
maatschappelijke voorziening die tot nu toe
in de regio ontbrak.

In de nota aan de kollege's van b en w
worden de taken van het dagverblijf als
volgt uiteengezet:

1 Wat is het?
Een dagverblijf voor geestelijk gehandicap-
ten moet volgens de voorlopige subsidie-
regeling Dagverblijven worden begrepen als:
de gehandicapte: de geestelijk of lichame-
lijk mindervalide, van wie de handicap als
zodanig een betrekkelijk statisch karakter
heeft en die niet aan onderwijs- of arbeids-
voorzieningen kan deel hebben of voor wie
deze voorzieningen niet zijn aangewezen,
doch van wie wordt aangenomen, dat een
zodanige mate van sociale redzaamheid be-
reikt kan worden, dat handhaving in het na-
tuurlijke miljeu in beginsel mogelijk is;
dagverblijf: gebouw of ruimte in een ge-
bouw, dienende'voor de vorming van de
persoonlijkheid van gehandicapten door mid-
del van een sociale en pedagogische vor-
ming, training en begeleiding gedurende de
dag of een gedeelte daarvan. Het is dui-
delijk dat het voor ons bedoelde dagverblijf
bestemd is voor geestelijk gehandicapte kin-
deren.

2 Leeftijd:
Het door ons bedoelde dagverblijf wil zich
beperken tot de leeftijdsgroep tussen 3 en
14 jaar, terwijl de meest geschikte leeftijd
voor opname 3 tot 8 jaar is.
Centraal staat de ontwikkelingsachterstand.
De toelating van meervoudig gehandicapten
wordt niet uitgesloten geacht.

3 Bezetting:
Elke groep zal bestaan uit max. 8 kinderen,
die bijeen zijn in een vaste ruimte: het eigen
dagverblijf.
Het aantal waarborgt voor elk kind voldoen-
de persoonlijke aandacht van de leidsters.
Gezien het hoge percentage ziekteverzuim
van de kinderen dient de opzet van de
groep niet kleiner te zijn.
Het genoemde getal maakt het mogelijk in
groepsverband te werken.
Het verdient aanbeveling één groep te laten
funktioneren als observatiegroep. Bovendien
zal aan iedere opname een observatieter-
mijn verbonden worden van 3 maanden die
aan de ouders duidelijk moet zijn medege-
deeld.

4 Doel van het dagverblijf:
Een zodanige begeleiding te bieden aan de
opgenomen kinderen die gericht is om het
bevorderen van de zelfredzaamheid, zodat
de betrokkenen zich kunnen blijven hand-
haven in hun natuurlijk miljeu. De training
heeft als meer algemeen doel het kind rijp
te maken voor andere voorzieningen, als
b.v. de school voor imbecillen.
Indien deze doelstelling niet te realiseren
is traint het dagverblijf het kind ter hand-
having in het eigen miljeu. Tegelijkertijd zal
de betrokken instelling voor maatschappelijk
werk met het ouderlijk miljeu en het dag-
verblijf werken aan de integratie van het
kind in het gezin of eventueel de voorbe-
reiding tot instiutionaliseren ter hand ne-
men.

5 Toelatingskriteria:
a. door wie te hanteren:
De direktie zal bij de opname en begeleiding
van kliënten worden bijgestaan door een
deskundigenteam met een interdisciplinair
karakter. Volgens de eerder aangehaalde sub-
sidieregeling zal krachtens art. 1 lid h moe-
ten daarin zijn opgenomen naast de direktie:
1. een maatschappelijk werker, belast met
de begeleiding van het miljeu van de kliënt.
In principe dus de maatschappelijk werkers
van de Prot. Christelijken, het gemeentelijk
Sociaal Pedagogisch bureau en de R.K.
Stichting voorziver het eigen kliënten be-
treft.
2. een pedagoog;
3. een psycholoog en kinderpsychiater;
4. een arts.
Eventueel kan dit team worden uitgebreid
met part-time deskundigen, zoals logopedist,
heilgymnast, enz.

b. Wie komen in aanmerking;
In het algemeen kinderen die een ernstige
achterstand vertonen in hun geestelijke ont-
wikkeling, die niet of nog niet in aanmer-
king komen of kunnen komen voor andere
voorzieningen en die motorisch zich enigs-
zins kunnen handhaven en waarvan deeln_a-
me aan de groep in het dagverblijf een bij-
drage kan zijn tot het toenemen van de
sociale redzaamheid. Zulks overigens van
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geval tot geval ter beoordeling van het in-
terdisciplinaire team van deskundigen.

Kontra indikaties zijn:
— Het op een zo diep oligophreen niveau
funktioneren van de kliënt, dat institutiona-
lisering nodig is.
— Het zodanig gehandicapt zijn dat voor
de opvang van die kliënt de groepseenheid
waar binnen het kind zou moeten funktio-
neren ernstig verstoord zou worden of het
individuele belang van de betrokken kliënt
niet voldende kan worden behartigd.
— Het op andere wijze gestoord zijn in het
funktioneren van de kliènt, zodat deze niet
gerekend moet worden tot de groep gees-
telijk gehandicapten die wordt beoogt.
Overigens in alle gevallen beslist net des-
kundigenteam.

6 Personeel:
Op een bezetting van ± 32 kinderen is
nodig:
4 groepsleiders; 4 assistenten; 2 huish. hul-
pen.
Direktrice, taak: algemene leiding, prgani-
satie programma, leiding observatie, lid des-
kundigenteam inzake begeleiding en nieuwe
aanmeldingen.
Opleiding: kleuteropleiding met hoofdakte,
bij voorkeur gekombineerd met een ortho-
pedagogische scholing en/of inrichtingserva-
ring.
Groepsleider, taak: direkt werkend met de
kinderen, leiding 1 of tijdelijk 2 groepen,
verantwoordelijk voor de observatie-rappor-
tage van deze groepen.
Opleiding: kleuterleidster A (eyt. hoofd-
akte), kinderbescherming A+B, dieploma Z.
Assistenten, taak: direkt werkzaam met de
kinderen, assisteert leidster bij groepsakti-
viteiten, hanteert en assisteert bij observatie
en rapportage, lichamelijke verzorging van
de kinderen.
Opleiding: Kinderbescherming A. Diploma
A.Z.
Huishoudelijk kracht, taak: verantwoordelijk
voor huishoudelijke zorg (gebouw, kleding),
verantwoordelijk voor de dagelijkse maaltijd.
Opleiding: bij voorkeur iemand met ervaring
in de keuken van een tehuis of inrichting.
(INAS)

7 Uitvoering van taken:
Elke groep heeft een eigen programma, dat
gebaseerd is op regelmatig observatie, die
vastgelegd wordt op bepaalde daarvoor van
de zijde van het ministerie gegeven obser-
vatieformulieren.
Elk kind heeft een eigen programma. Dit
programma wordt zo opgesteld, dat het
aansluit op wat het kind spontaan presteert.
Om steeds aktuele trainingsprogramma's te
hebben is het nodig dat er zeer frekwente
werkbesprekingen zijn met de leidsters van
de groepen. Indien dit 1 maal per week
gebeurt, komt elke groep dus 1 maal per
4 weken in aanmerking voor bespreking.
Deze bijeenkomst wordt geleid door de
direktrice, die samen met de leidsters en de
maatschappelijk werker elk kind bespreekt.
De maatschappelijk werker zal het miljeu
het ontworpen programma mededelen, opdat
zowel op het dagverblijf als thuis eenzelfde
'beleidslijn' t.o.v. het kind gevolgd wordt.

'Eenmaal per maand krijgt het interdiscipli-
naire deskundigenteam de resultaten van de
arbeid aangeboden in de vorm van een
evaluatieverslag over twee of drie kinderen,
zodat elk jaar elk kind de revue passeert.

8 Aktivitelten:
Naast de individuele aandacht voor elk kind
zal er veel aandacht moeten worden be-
steed aan het doen van groepsaktiviteiten.
De speelzaal en de waterzaal zijn daarvoor
zeer geschikt, terwijl binnen de groep
groepsspelletjes, muziekspelletejs, buiten-
spelen en wandelen belangrijke aktiviteiten
zijn.
De aktiviteiten binnen hetwerk in het dag-
verblijf betreffen de volgende groepen van
onderdelen:

1. Betreffende de zindelijkheid.
2. Betreffende de voeding.
3. Betreffende de hygiëne.
4. Betreffende het kleden.
5. Betreffende het spel.
6. Betreffende de motoriek.
7. Betreffende de spraak. *)
8. Betreffende het gehoor. *)
9. Betreffende het gezichtsvermogen. *)

10. Betreffende het gedrag.
*) Training zintuigen.

Naast deze lijst dient in het algemeen te
worden geobserveerd:
1. De persoonlijke gedragingen.
2. Het groepsgedrag.
De hier bedoelde observatiekriteria korres-
ponderen met de observatieformulieren van
het min. van CRM.

1. De Zindelijkheid:
Het trainen tot zindelijkheid is van zeer
groot belang. Deze training moet systema-
tisch geschieden.

2. De voeding:
In overleg met de behandelend arts moet
via de arts van het dagverblijf worden be-
zien of de voedingsgewoonten van het kind
beantwoorden aan de eisen. Daarnaast die-
nen eetgewoonten te worden aangeleerd, in
overeenstemming met de daarvoor geldende
eisen.

3. Hygiëne:
Gezien de over het algemeen grotere vat-
baarheid van de kliënten voor infektieziek-
ten dient aan de hygiëne grote aandacht te
worden besteed. In het trainingsprogramma
hoort het aanleren van de eenvoudigste
maatregelen ter bescherming van zichzelf,
als handen wassen na het toilet, vóór het
eten, na een vies karwei etc.
4. Het kleden:
De zelfredzaamheid bevorderen betekent
o.m. het kind leren zich uit- en later aan te
kleden.

5. Het spel: (zie ook het onder 7 gestelde).
Materiaal: Er dient groot materiaal te zijn
in de speelzaal en buiten. Klein materiaal

in het unit. Dit materiaal moet met zorg
worden gekozen en in het algemeen vol-
doen aan de volgende eisen:
1. funktioneel zijn,
2. hygiënisch zijn.
Er bestaan uitstekende lijsten van de be-
langrijkste noodzakelijke voorwerpen.
Naast dit materiaal dient er specifiek ont-
wikkelingsmateriaal te zijn, dat is aange-
past aan het lage funktioneringsniveau van
de kliènt, b.v.:
— sluitingen van deuren op een plank aan-
gebracht;
— sluitingen aan textiel in alle variaties
(mede ter oefening van de fijne motoriek);
— sluitingen van flessen en potten e.d.;
— ook materiaal dat leven maakt en heel
eenvoudig van struktuur is: rammelbussen
e.d.
Tenslotte mag in geen enkel unit de zand- en
watertafel ontbreken.

6. De motorlektraining:
Is gericht op de houding en beweging van
het kind. Met oefenspelletjes, o.a. d.m.v.
muziek kan in deze veel worden bereikt.

7. De spraakontwikkeling:
Heeft doorgaans bijzondere aandacht nodig.
— Voortdurend blijven praten tegen de niet
of nog niet sprekende kinderen; taaibegrip
gaat immers vooraf aan taalekspressie.
— De spraak drukt gevoelens uit, verklankt
die. Zwijgen is relatieloos zijn.

8. Het vermogen te horen is bij geestelijk
gehandicapten moeilijk te peilen.

9. Eveneens het gezichtvermogen, door fre-
kwent optreden van oogafwijkingen.

10. Het gedrag dient te worden getraind op
onderdelen 'van:
— aanpassing,
— gehoorzaamheid,
— rustfg bezig zijn,
— alleen spelen,
— samen spelen, etc.

In het algemeen dienen het persoonlijk ge-
drag, het groepsgedrag en de aktiviteiten
van het kind te worden geobserveerd, zijnde
een afspiegeling van wat het kind is, waar-
heen het miljeu en het dagverblijf het nog
moeten helpen groeien.

9. Tijden van openstelling:
Om * 9 uur komen de kinderen met het
busje naar het dagverblijf toe. 's Middags
om ± 16.00 uur zullen de kinderen weer
naar huis worden gebracht.
Het vervoer wordt geregeld door het dag-
verblijf. Beide keren zullen de kinderen wor-
den begeleid door één van de leidsters
(per auto), die daarvoor is aangewezen, bij
toerbeurt.,

10 Maaltijden:
Naast de broodmaaltijd zal melk en fruit
worden verstrekt en eventueel voor de lunch
soep. Er zullen geen warme maaltijden wor-
den verstrekt.

11. Onder supervisie van de arts zal één
van de leidsters worden belast met de uit-
voering van de dieetvoorschriften en het
beheer voeren over de te verstrekken medi-
cijnen.

12. Ten slotte zullen alle gegevens bij opna-
me en begeleiding worden vastgelegd in
een dossier .
Indien het kind naar elders wordt overge-
plaatst zal dit dossier worden overlegd aan
de instantie die de zorg overneemt.

mars had onvoldoende
energie tegen levi's
Na de twee zeges van de vorige week, heeft
Mars Energie Stars zijn overwinningenreeks
niet kunnen voortzetten. Zaterdagavond werd
in de Kennermer Sporthal in Haarlem een
kansloze nederlaag geleden (109—88)
tegen landskampioen Levi's Flamingo's. Bij
Mars debuteerde de van Bona Stars over-
gekomen Paul Ruyssenaars wiens overschrij-
vingt deze week door de Leidenaren werd
toegestaan.

Coach Jan Boogaard bracht in de basis-
opstelling de volgende spelers binnen de
lijnen: Childress, Bissant, Leysner, Tuinstra
en debutant Ruyssenaars. De Levi's stelden
daar de amerikanen Schreur, Marinoeux en
Moore aangevuld niet Schappert en Aker-
boom tegenover.
De Marsmannen namen de leiding (4—1)
en poogden met een man-to-man verdedi-
ging de Levi's het scoren te beletten. Dit
lukte slechts een korte tijd, toen hadden
de haarlemmers reeds de leiding genomen,
die zij gedurende de gehele wedstrijd niet
meer afstonden.
Coach Jan Boogaard poogde door vele wis-
sels verandering in de score te brengen,
maar telkens hadden de Leyi's-coaches een
afdoend antwoord. Bovendien ontregelden
de landskampioenen de defensie van de sta-
tisch spelende Marsploeg met goed vrij-
lopen, hetgeen wel in de score tot uitdruk-
king kwam.
Bij de stand 30—24 deed zich een merk-
waardig incident voor, arbeiter Leegwater
moest zich toen wegens blessure laten ver-
vangen door zijn college Lindenberg. Na de
5 minuten oponthoud die de vervanging
vergde, rliepen de haarlemmers gemakkelijk
uit naar een ruststand van 50—41.
Na de rust bleef Levi's de betere ploeg al
zag Mars kans met een hevig offensief de
haarlemmers nog even te bedreigen, verder
dan 4 punten lieten de Levi's het echter
niet komen.
Hierna was het gedaan met de zandvoortse
ploeg, al scoorden Tuinstra (25 punten) en
Bissant (23 punten) nog enkele malen. Het
einde kwam met een ruime zege voor Levi's
Flamingo's, dat een verdiende overwinning
behaalde.
Opnieuw dus een nederlaag voor Mars Ener-
gie Stars, waar Mike Childress bij een kon-
sekwente dekking vrijwel ongevaarlijk blijkt

te zijn en het teamverband nog vaak ver te
zoeken is.

De stand in de ere-divisie luidt na de wed-
strijden van het afgelopenweekend:

Levi's
Fiat Stars
Trans. RZ
Mars ES
Factotum
DED

19—36
17—32
18—32
18—28
18—22
18—14

Bona Stars 18—12
Racing A. 18—12
Haarlem C. 19—12
Donar 17—8
Landlust 18—4
Suvrikri 18—4

NACHTELIJKE
WEGKONTROLE
VAN POLITIE
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft
de zandvoortse gemeentepolitie in het kader
van de kernthema-aktie van Veilig Verkeer
Nederland een grootscheepse wegkontrole
uitgevoerd op motorvoertuigen. In totaal
werden 69 processen-verbaal opgemaakt,
o.a. voor het rijden met ondeugdelijke ban-
den, het nietxkunnen tonen van een geldig
rij- en kentekenbewijs en de slechte teen-
nische staat van sommige voertuigen. In
38 gevallen werd het gebruik van alkohol
vastgesteld.

*• maaltijd In Mn

SLANK
MET

RECHTDOOfc
OP DEZELFDE WEG

GAAT VOOR

Het- afbuigende verkeer mag heb rechr. >
doorgaande verkeer op dezelfde weg
rtier funderen. Ooft L de voetoangernte/f

een uirzondérfng. H|j oaaïals «f-
buigend verke. erdoor
gaande werkear

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 4 december:

DEM 1—Zandvoortm. 1 1—2
Zandvoortm. 4—SAC 7 3—1

B-junioren:
Zandvoortm. 1—DCO 1 2—1
Haarlem 2—Zandvoortm. 2 2—O
Bl'daal 5—Zandvoortm. 4 6—4

C-junioren:
Schoten 1—Zandvoortm. 1 1—1
Zandvoortm. 2—HBC 2 3—1

Uitslagen zondag 5 december:
Zandvoortm.—Uithoorn 2—2
Zandvoortm. 2—ZVV 2 2—O
OSV 2—Zandvoortm. 3 1—1
EDO 3—Zandvoortm. 4 5—1
Zandvoortm. 6—Kennemers 5 1—2
Zandvoortm. 8—Waterloo 4 O—3
EDO 6—Zandvoortm. 9 uitg.
Zandvoortm. 10-EHS 6 O—12
Sp.vogels 8—Zandvoortm. 11 O—1

A-junioren:
HFC 1—Zandvoortm. 1 6—1
Zandvoortm. 2—Haarlem 2 O—7

\

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 4 december:
B-junioren:
Geel Wit 1-TZB 1 1—1
TZB 2—Spaarnestad 2 4—O
C-junioren:
TZB 1—Renova 1 uitg.
TZB 2-EDO 4 5—0

Uitslagen zondag 5 december:
TZB 2-DSS 5 2—3
Wijk aan Zee 2-TZB 3 2—2
TZB 5—Schoten 8 uitg.
EHS 7-TBZ 6 7—0
TZB 8-TH B 7 0—6
TZB 9-DSK 6 5—2
A-junioren:
Vrienschappelijk:
TZB 1—DSK 1 3—5
Kompetitie:
DSS 4-TZB 2 0—0

wereld
raakt
aardig
vol
Dat de wereld aardig vol begint te raken

is zo langzamerhand wel bekend. Met z'n

hoevelen we zijn en hoe we over de ver-

schillende landen verdeeld zijn, bleek, deze

week uit het nieuwe Demografische Jaar-

boek van de Verenigde Naties.

Volgens het jaarboek telde de weretdbevol-
king op 1 juli 1970 3 miljard 632 miljoen
mensen, waarvan 56,6 procent, 2.056 mil-
joen, in Azië woont. Europa heeft een be-
volking van 462 miljoen mensen, 12,7 pro-
cent van de wereldbevolking. De twintig lan-
den met de grootste bevolking zijn volgens
het jaarboek:

1 China
2 India
3 Sowjet-Unie
4 Verenigde Staten
5 Indonesië
6 Pakistan
7 Japan
8 Brazilië
9 West-Duitsland

10 Groot-Brittannië
11 Nigeria
12 Italië
13 Frankrijk
14 Mexico
15 Philippijnen
16 Thailand
17 Turkije •
18 Egypte
19 Spanje
20 Polen

759.619.000
550.376.000
242.768,000
205.395.000
121.198.000
114.189.000
103.540.000
95.305.000
59.544.000
55.711.000
55.074.000
53.667.000
50.775.000
50.670.000
38.493.000
35.814.000
35.232.000
33.329.000
33.290.000
32.805.000

Over de gehele wereld zijn er 1784 steden

met een bevolking van meer dan 100.000

mensen. De twintig grootste steden zijn:

1 Tokio
2 New York
3 Londen
4 Moskou
5 Sjanghai
6 Bombay
7 Sao Paulo
8 Cairo
9 Rio de Janeiro

10 Peking
11 Seoel
12 Delhi
13 Buenos Aires
14 Leningrad
15 Chicago
16 Tientsin
17 Calcutta
18 Karatsji
19 Mexico City
20 Osaka

9.005.000
7.798.757
7.703.400
6.942.000
6.900.000
5.700.358
5.684.706
4.961.000
4.207.322
4.010.000
3.794.959
3.772.457
3.600.000
3.513.000
3.322.855
3.220.000
3.158.838
3.060.000
3.025.564
3.018.000

De lijst bevat geen steden met een grote
agglomeratie maar uitsluitend steden met

afgebakende grenzen. Daardoor komen ste-

den als Peking, met een agglomeratie waar-

in 8.196.747 mensen wonen (1668), Los

Angelos (6.974.103 in 1970), Philadelphia

(4.777.414 in 1970) en Detroit (4.163.517

in 1970) er niet op vor.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3643,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman. Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvcortse Courant, Achterweg 1



Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

DAMES- EN HERENCOUPEUR • BONTWERKER

Nieyer
Een BONTMANTEL uit ons atelier,

is werkelijk BETER,
doch NIET duurder.

BONTHOEDEN - COLLIERS

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort • Tel. 3137
MODERNISEREN REPAREREN

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard!.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5, jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595.-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

adverteren
doei verkopen

dé maaltijd in een koekje.

je kunt het
toch niet
van de daken
afschreeuwen!
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw artl-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij do
Zandvoortse Courant

Een vooe^haven
f e Ymuidan ?

OOK EEN ZUIDKENNEMER ZAAK!
De Partij van de Arbeid zuidkennemerland houdt

een openbare voorlichtings- en dïskussie-avond
op donderdag 9 december 1971

in het NUTSGEBOUW, Lange Veerstraat 16 te
Haarlem. Aanvang 20 uur.

Voorlichting: Han Harmsen uit Velsen

Te koop huis binnenkort leeg
te aanv., geheel gestoff. m.
gasverw., grote woonkam.,
mod. keuken, grote tuin
achter m. schuur. Bov. 3
slp.kamers, balkon, badk.
Br. no. 9102, Zandv. Crt.

Te koop een garage (5 jr.
oud) gel. nabij Fahrenheit-
straat en Keesomstraat. Bod
gevraagd. Tel. 02507—2321
(na 19.00 uur)/

Garage voor kleine wagen
te huur, omg. Strandhotel.
Tel. 2084.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.
Welke leeraar wil onze zoon
die in de Brugklas zit ± 2 uur
bijles geven in de wiskunde-
vakken? Tel. 4129 of
br. no. 9101, Zandv. Crt.

Wegens verkoop van een
gemeubileerde bouleyardflat
waarvan de inventaris niet
werd meeverkpcht, te koop
aangeboden diverse meube-
len van zit- en slaapkamers
en keukeninventaris. Bezien-
tiging na afspraak tel. 2391
's avonds tussen 6 en 7.30 u.

DAIZO-
HOOFDPIJN POEPERS

HEIPEN
i

NIEUW l
in het DIRK VAN DEN BROEK assortiment

en natuurijk voor DIRK VAN DEN BROEK prijs:

KAHREL DESSERT KETCHUP
gemalen en
vacuüm vers verpakt

'/4 blikjes FRUIT NOOTKRANSJES
kies uit 'aardbeien
kersen zonder pit,
perziken,abri kozen voo

l lekkerekerstkransjes M/H r
l rijk bestrooid met „nun

noot POND

Golden VMerchips GEISHA ASPERGES
FAMILIE BAAL
paprika :JJ5-
naturel: JJQ-

daar maakt u het
feestelijk mee! BLIK

Zwarte Kip advocaat GEISHA ZALM
ons grote succes!

OUEBOLLEN
KP1MS

GROTE
punten
in doos VOOr:

feestelijke marsepein
traktaties
in doos

VOORPROEVEN

VRUCHTEN
VOCHURT

BOORDEVOL
ROZIJNEN
EN SPIJS!

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 - 5566.

Koopt UNICEF
wenskaarten

de originele

ZWEEDSE
KAARSEN
SObranduren

kies uit
oranje-geel
kersenrood-
lichtgroen en lila
Dezelfde kaars
in de originele
verpakking kost:

nylon
ONDER
JURK
met kant

in diverse
kleuren!
on de maten
40Vm5O

spaanse
SHERRY
GLAZEN

van Leerdam

in
doos

vastgest. prijs:

ruig geschoren
innaturel-groen-rood
voor uw portaal,op het
balkon, bij uw voordeur
op de galerij en als automat

ROOSpEofCARlNCEVMBu
rozebottelsiroop vastgestelde prijst ONS:

1969
GKAND 0EKHAÜOTTÊ

, SUPÉRIEUR
LOUIS flOSlH S.A.R.L

(Mise d'Origine)

EEN PRACHTIGE RODE WIJN
VOOR UW FEEST DINERS

ter
kennis-
making:

ook om cadeau te doen aan uw
vrienden of leg er een paar weg

U kunt er lang van genieten!
een KLASSE WIJN l

ü
0>
•D
TT

co
c
ra

.011
2
"> .0)1

f e kunt

.
AMSTERDAM:

• Jan v. Galenstraat 79-85
• Joh. Huizingalaan 180-188
• Mercatorplein 49-53
• 2e Nassaustraat 28-30
• Bilderdijkkade 41-53
• Tussen Meer 1 (Osdorp) nu ook-. WINKELCENTRUM DELFLANDPLEIN

voor autoklanten:
• MOBY DICK MULTIMARKT

Graftermeerstr. 28 Hoofddorp

• ZWANENBURG: lepenlaan 21 a
• ZANDVOORT: Kerkstraat 19
• HOOFDDORP: Kruisweg 640



& CARRY
ASSAGE

Aanbiedingen geldig
van 8 t.m. 14 dec. ARKT

ZANDVOORT BIJ HET DOLFIRAMA

WITTE PRIJZEN en GULDENS VOORDEEL

GOEDKOOP ETEN?
DAT KAN !

Kogelharde
spruiten

500 GRAM

C en C prijs

VERSE GESNEDEN

soepgroente
BAKJE, plm. 150 gram

55-16 is C en C prijs

RUYTER
Vruchtenhagel

400 GRAM

92-13 is C en C prijs 85-26 is C en C prijs

WIJ GAAN DOOR!

ondanks de prijsverhoging

Dagmelk
LITERPAK

76-12 is C en C prijs

Pot
Zaanse mayonaise
280 cc, 125-27 is C en C prijs

Pakjes soep
A. J. P.

't Is van HONIG
Div. soorten, normaal per stuk 64
C en C 2 pakjes voor

Bruine bonen
PER ZAK a 500 GRAM

't Is er echt weer voor

125-27 is Ö en C pripnjs

Literpot

Augurken
OOK AL ZO GOEDKOOP !

175-36 is C en C prijs

1.39

MIE
PER PAK a 500 GRAM

129-30 is C en C prijs

HOE IS HET MOGELIJK !

Gesneden
wit en bruin brood
92-24 is C en C prijs

SLA AL VAST WAT IN

VOOR DE FEESTDAGEN!

Wijn
met Franse cognac
345-47 is C en C prijs

2.98

IIREX
2 KEUKENROLLEN

PRIMA KWALITEIT

230-41 is C en C prijs

K.6. Koffie
250 gram, vac. gemalen

225-36 is C en C prijs

kuipje dieetmargarine
97-12 is C en C prijs

1.89 1-89

Blikjes

ANANAS
stukjes
NORMAAL 68
DEZE WEEK 2 VOOR

Alweer zoiets goedkoops !

Diepvries
spinazie
KILO, 139-41 is C en C prijs

pinda snacks
voor de gezellige avonden
116-18 is C en C prijs

Flacon

MAGGI AROMA
152-13 is C en C prijs

1.39

UNOX
Nasi Boreng
PEE BLIK

218-20 is C en C prijs

1.98
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redaktie en adm.: achterweg 1
adyertenii'eprijs 16 et p.mrn-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 par jaar
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ28,-
losse ekseraplaren ƒ 6,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangeslotan bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

ouderdom van gasthuis
kan niet meer
worden achterhaald
Deze week werd in het Haarlemse Schalk-
wijk het nieuwe St. Ellsabeths of Groot
Gasthuis met het nodige ceremonieel In ge-
brulk genomen. Officieel, want medio mei
zijn vanuit het oude gasthuis In het een-
trum van Haarlem de patiënten en het
medisch- en administratief personeel reeds
verhuisd naar het nieuwe kompleks.
Over bouw, inrichting en Ingebruikneming
van het nieuwe ziekenhuis hebben de re-
gionale bladen de lezers reeds uitvoerig
op de hoogte gesteld. Daarom leek het ons
wel interessant om naast deze stroom van
nuttige informatie de historie van -het g ast-
huls te belichten.

Te beweren dat het St. Elisabeth's Gast-
huis in Haarlem zo oud is als de bekende
weg naar Rome is wat overdreven. Dat de-
ze instelling evenwel een zeer respektabele
leeftijd heeft is echter buiten kijf al is het
niet bekend welk getal precies bij die leef-
tijd hoort. En met deze konstatering zit
iemand, die zich wat meer wil verdiepen in
de geschiedenis van dit toch wel enigszins
merkwaardige instituut midden in de proble-
men en vele tegenstrijdige meningen en op-
vattingen van hooggeleerde historici.
Want wat is het geval?
Van het St. Elisabeth's Gasthuis is geen
stichtingsakte bewaard gebleven, noch is
de naam van de stichter bekend. De enige
zekerheid, die er voor wat betreft het haar-
lemse St. Elisabeth's Gasthuis bestaat is,
het feit, dat er reeds in de dertiende eeuw
sprake was van een Gasthuis. Maar of de-
ze instelling door de stad zelf werd ge-
sticht, of door een geestelijk kollege of
broederschap of door een onbekend geble-
ven filantroop is de grote vraag, die waar-
schijnlijk wel nimmer beantwoord zal wor-
den.
De mensen, die het weten kunnen menen
evenwel, dat de laatste mogelijkheid het
meest voor de hand ligt, 'want', schreef de
haarlemse archivaris mr. A. J. Enschede in
1860 'de stedelijke regeringen van dien tijd,
die grachten, straten en bruggen door de
ingezetenen laten maken, die instellingen
zooals het Leproos- en Pesthuis door ande-
re gestichten doen daarstellen zijn niet de
zoodanige, die uit eigen beweging een Gast-
huis stichten. Er bestond ook geen behoefte
toe, de geest dier tijden bragt mede, dat
inwoners eener stad uit liefde Gods en tot
zaligheid hunner en hunner ouderen zielen
dergelijke stichtingen daarstelden. Waarom
zoude een stedelijke regering in dergelijke
omstandigheden haar geest van 'laissez
faire' hebben verlaten en het werk der bur-
gers hebben daargesteld?'
Over de allereerste bestaansgeschiedenis
van het St. Elisabeth's Gasthuis tast men
dan ook zwaar in het duister en dat heeft
in de latere jaren nog wel eens tot moei-
lijkheden geleid. Met name wanneer het
ging om de vraag wie nu eigenlijk als de
eigenaresse van de instelling moest worden
aangemerkt: de stad of een kollege van re-
genten of 'vaers?'
Vooral deze kwestie is dikwijls een strijd-
punt geweest tussen de archivaris mr. En-
schede en de bibliothekaris van de Spaar-
nestad, mr. H. Geerlings.
Hoe het zij: van enige invloed van de plaat-
selijke overheid op het Gasthuisbeleid was
zeker in de vijftiende eeuw nog geen spra-
ke. Dat kwam pas in de daaropvolgende
honderd jaar en kwam tot uitdrukking in
een rekenplicht en een overheidsinspraak
bij de benoeming van voogden. Deze in-
vloed verslapte evenwel weer spoedig, zo-
dat het Gasthuis weer geheel 'Baas in ei-
gen huis' was.

DOELSTELLING
Hoe groot het aantal onzekerheden- over
dat prille begin ook is, vast staat, dat de
instelling meer dan vijf eeuwen geleden
werd gesticht en dat 'het een stichting was,
bestemd om zonder onderscheid van gods-
dienstige gezindt aan oude lieden van on-
besproken levensgedrag, huisvesting en ver-
zorging of tegemoetkoming te verstrekken,
hetzij tegen betaling, hetzij kosteloos. Het
verleent wijders hulp ten bate van armen,
kranken, troostelozen en desolate personen,
weduwen en wezen, en strekt in het alge-
meen ter voorkoming van armoede'.
Een zeer ruime doelstelling. Dat wel. In
de latere jaren zou er echter heel wat van
die ruimte worden afgekaveld om tenslotte
te worden: een echt ziekenhuis, waarvan
het wapen met de drie kronen en de naam
nog herinneren aan een glorieus verleden.
Om toch enige zekerheid omtrent het ont-
staan te hebben wordt het jaartal 1581
aangehouden. Dit is nieï zonder meer ge-
kozen. De keuze hangt ten nauwste samen
met een belangrijk breekpunt in de ontwik-
keling van het haarlemse gasthuiswezen.
In 1578 brak namelijk een vrijwel alles ver-
woestende brand uit in de Spaarnestad,
die ook het oude Gasthuis in de as legde.
Het uit 1931 daterende gedenkboek ter ge-
legenheid van het 350-jarig bestaan van het
St. Elisabeth's Gasthuis zegt daarover:
'Maar daarmee was allerminst de doods-
klok over het St. Elisabeth's Gasthuis ge-
luid. Het zou herrijzen. Daarvoor zouden de
toenmalige Gasthuismeesters wel zorgen

hoe berooid en verarmd de stichting door
alle doorstane rampen en ellende ook was
geworden'.
Via een besluit van de Staten van Holland
en Zeeland kregen de regenten van het
Gasthuis van de gemeente Haarlem de be-
schikking over het inmiddels leeggelopen
klooster van de Minderbroeders.
Een saillante bijzonderheid daarbij is, dat
het St. Elisabeth's Gasthuis, dat van zoveel
belang was voor de lepralijders, nu voortaan
gehuisvest zou worden in dit Franciscaner-
klooster, genoemd naar de stichter St. Fran-
ciscus van Assisi, de belangrijkste verpleger-
zendeling onder de leprozen in de Middel-
eeuwen.
Enige administratieve belemmeringen met
de gemeente moesten nog wel uit de weg
worden geruimd, maar in de zomer van
1581 stond het Gasthuis weer ten dienste
van de haarlemse burgerij tot in 1971 toe
onveranderd op dezelfde plaats.

DRIE KRONEN
Wie nu in het haarlemse stadsdeel Schalk-
wijk voor de hoofdingang van het nieuwe
ziekenhuis staat ziet rechts op een hoge
smalle muur drie gouden kronen. Zij herin-
neren aan de vrouw, aan wie eeuwen ge-
leden het Gasthuis werd opgedragen: Elisa-
beth, de in 1207 geboren dochter van An-
dreas l, koning van Hongarije. Zij trouwde
met de landgraaf van Thüringen. De drie
kronen hebben betrekking op haar afkomst
en staan voor: Hongarije, Thüringen en Bo-
hemen.
Elisabeth heeft maar korte tijd geleefd. Zij
overleed reeds in 1231 en werd vier jaar
later heilig verklaard. Gedurende haar leven
heeft zij zich alle beproeovingen en misken-
ning, ja zelfs verachting ten spijt met de
grootst mogelijke toewijding en zelfverloo-
chening aan de armen en zieken gegeven
en op allerlei wijzen getracht hun lot te
verzachten. Door aan haar het Gasthuis op
te dragen had men deze vrouw zonder twij-
fel niet beter kunnen eren.
Overigens moet men wel bedenken, dat
het hypermoderne ziekenhuis zoals dat er
nu staat op geen enkele wijze ook maar
enige gelijkenis vertoont met het Gasthuis
uit vroeger jaren.
Van dit Gasthuiswerk moet men trouwens
helemaal niet zo'n geweldige voorstelling
maken. Aanvankelijk was een Gasthuis, zo-
als de naam al zegt, bestemd voor gasten
en helemaal niet voor zieken. Allengs ech-
ter legde men zich in het Gasthuis toe op
de verzorging van vermoeide en zieke rei-
zigers en pelgrims en nog weer later werd
het min of meer een toevluchtsoord voor
lepra- en pestlijders.
In dit opzicht was Haarlem trouwens een
belangrijk centrum, omdat daar toen de
lepra-schouw voor geheel Holland en Zee-
land was gevestigd, hetgeen zoveel wil zeg-
gen, dat de leprapatiënten zich jaarlijks
naar de stad aan het Spaarne moesten be-
geven voor een onderzoek.
In de loop van zijn geschiedenis heeft het
Gasthuis ook andere taken tot zich getrok-
ken of kreeg die min of meer van de ste-
delijke overheid opgelegd; bijvoorbeeld de
zorg voor de zogenaamde proveniers, men-
sen, die voor een bepaald bedrag kost en
inwoning hadden gekocht in het Gasthuis.
Zodoende werd het haarlemse St. Elisa-
beth's Gasthuis op den duur een waar toe-
vluchtsoord voor wat wij heden ten dage
wellicht '.maatschappelijk hulpbetoon' zou-
den noemen.
Mede onder de druk van de publieke opinie
in die jaren van de donkere Middeleeuwen
— men was bang voor besmettingsgevaar
— werden diverse taken afgestoten en on-
dergebracht in afzonderlijke, geïsoleerde
instellingen, zoals een Pesthuis, een Lepro-
zenhuis en een Dolhuis voor zwakzinnigen.

INKOMSTEN -̂
Een zeer belangrijk jaar in de ontwikkeling
van het Gasthuis was 1554. Toen overleed
de aanzienlijke Haarlemmer Floris van Adri-
chem Wilhelmuszoon, die een testament ten
behoeve van het St. Elisabeth's Gasthuis
naliet, met een aantal beperkende bepalin-
gen, die van grote invloed zijn geweest
op de verdere gang van zaken in en rondom
het ziekenhuis.

WINTERSERIE.
WANDELTOCHTEN
'JAN PASTOORS'
Zaterdag 11 en zondag 12 december a.s.
start de eerste van een serie van vier
winter-wandeltochten over afstanden van
5 - 1 0 - 1 5 km. De start is vanuit gebouw
'Domi' aan het Zandvoorterpad te Overveen,
zaterdag tussen 12 en 13.30 uur, zondag
tussen 11 en 12.30 uur.
Indien men niet aan de gehele serie kan
deelnemen bestaat ook gelegenheid om de
verschillende tochten apart te wandelen.
De volgende tochten worden gehouden op
zaterdag 8 en zondag 9 januari 1972, zater-
dag 5 en zondag 6 febr., zaterdag 4 en
zondag 5 maart 1972.
Alle gewenste inlichtingen kan men verkrij-
gen bij H. van Oorschot, Gen. Spoorlaah 33
te Aerdenhout, tel. 023—24 1927.

Nu was het vermaken van geld, grond of
kostbaarheden aan het St. Elisabeth's Gast-
huis niets bijzonders in die dagen. De Stich-
ting leefde als het ware van die donaties
en vergaarde zelfs enorme rijkdommen. Zo
rijk was de Stichting zelfs, dat de regenten
tot in de nadagen van de negentiende eeuw
min of meer hebben geweigerd een over-
heidssubsidie te aanvaarden. Tot 1890 heeft
men dit standpunt kunnen handhaven en
leefde men volgens het aloude Gasthuis-
devies. 'om steeds de inkomsten te beste-

dn GaTthuys behoef ̂ toHa^enirderarme
siecken luiden, die in het Gasthuys liggen.'
Maar om op de welgestelde haarlemse bur-
ger Floris terug te komen: bU zijn nalaten-
schap bepaalde hij, dat het Gasthuis meer
dienstbaar gemaakt moest worden aan bur-
gers, die aan verschillende ziekten leden en

el! SÖ^dï̂
vallen en evenmin de lijders aan venerische
ziekten, kraamvrouwen, krankzinnigen,
ouden van dagen en kinderen.

die K.ïtiï 'iStiS^rtiX™
ieder geval toe, dat een gescheiden behan-
deling van de diverse soorten patiënten rno-
gelijk werd op verschillende plaatsen. Het

strafpunten voor
onbekwame automobilisten

de behandeling werd betaald al was het dan
niet in eigen inrichting.
Op deze wijze werd de gezondheidszorg in
Haarlem een hele partikuliere aangelegen-
heid, gekoördineerd (voor een belangrijk
deel) gefinancierd do:r het St. Elisabeth's
Gasthuis.
Jaren lang hebben de regenten van het

Da zeventien landen van d» Raad van
Eur°Pa hebbe" overeenstemming bereikt
over min of meer uniforme maatregelen, die
beogen onbekwame automobilisten voor een
bepaalde periode de rijbevoegdheid te ont-« - r o
Ze99en-

Overtredingen kunnen tot uitdrukking wo,
den gebracht m een puntensysteem.
Doorrijden na een aanrijding wordt' bestraft
met 4 punten, evenals rijden onder invloed
van « °f verdovende middelen of als
men vermoeid is, inhaalt zonder voldoende
zicht, keert op een autosnelweg en rijdt
zonder rijbewijs.
V°°r andfe overtredingen worden drie of
twee strafpunten uitgedeeld. Overschrijding
van de maksimumsnelheid met meer dan
30 km/u betekent drie strafpunten, met 15
t t or> i/m/„ »WPP cirnfnimton!?.! 3D .r

km/u /wee stra'Pun«n.
B" V|J{ strafpunten wordt een waarschu-
wing gegeven, bij acht wordt een onderzoek
ingesteld naar de rijbekwaamheid, 'en bij

Twee strafpunten worden opgelegd voor
rijden met slechte banden of met een lading.
die gevaar oplevert. Andere overtredingen
worden in het algemeen met één of twee
strafpunten gehonorserd.i- a
Bij Veilig Verkeer Nederland «taat men
zeer positief tegenover het strafpunten-
systeem. Volgens de heer F. Sj. va„ Paas-
enen van VVN wordt dit systeem m Austra-
lié en Canada al lang toegepast en zijn de
ervaringen gunstig: 'De weggebruiker weet
precies wat hij bij bepaalde verkeersover-
tredingen op het spel zet. Dat werkt zeer
preventief. Een automobilist, die bijvoor-
beeld twee keer is betrapt op alkoholge-
bruik. weet tevoren, dat hij de derde keer
definitief hangt. Die wetenschap is voor
hem veelal aanleiding om bij zijn wég-
gedrag de puntjes ekstra op de i te zetten.'

ADVENTSAKKTIE

op den duur niet meer mogelijk bleek. De
strijd over toelating van diverse soorten
patiënten heeft overigens tot in de negen-
tiende eeuw voortgeduurd. Met name ten
aanzien van de oude van dagen — mensen
ouder dan 60 jaar mochten niet worden op-
genomen — bestond de vrees voor chroni-
sche kwalen, waardoor een langdurige ver-
pleging noodzakelijk zou zijn.

OVERHEID
Ook het partikuliere en wat monopolistische
karakter van de gezondheidszorg hebben de
regenten van het St. Elisabeth's Gasthuis
niet meer kunnen volhouden.
De toenemende medische kennis dwong tot
steeds grotere investeringen en de lonen en
prijzen stegen ook in die jaren; en we spre-
ken dan over de laatste jaren van de negen-
tiende eeuw.
Vele jaren is er tussen het bestuur van het
Gasthuis, de gemeenteraad van Haarlem en
het kollege van burgemeester en wethouders
dan ook geharreward over de vraag of de
gemeente het Gasthuis moest overnemen of
dat de gemeente met een belangrijke stem
in het kapittel zitting moest nemen in het
stichtingsbestuur. Want het bleek wel, dat
de regenten van het St. Elisabeth's Gasthuis
niet langer meer alleen de kosten van de
gezondheidszorg in de Spaarnestad konden
dragen. En deze wetenschap ging gepaard
met een ontwakend begrip bij de overheid,
dat ook zij op dat terrein een uitermate
belangrijke verantwoordelijkheid heeft.
Vooral in de jaren twintig van deze eeuw
veroorzaakte dit nog wel eens wat spannin-
gen en conflikten.
Anno 1971 is dit echter — gelukkig —
geen strijdpunt meer, al wordt er ook nu
nog met een zekere regelmaat door ge-

ontzegd.
Weigering zich te laten onderzoeken op al-
koholaebruik zou met drie ounten moeten
*°°'S' ,h™?J£ ™if LTl f fworden bel*r5f!' evenals het zich niet hou-
den aan de voorrangsregels, overtreding van

VOOR ZUID-AMERIKA

9, , jaar neme,n_,de, hervormde kerk, de
Lk ^er.k ^ de Nederlandse Protestanten-
bond in Zandvoort deel aan de landelijke
adventsaktie 'Solidaridad' van 12 — 16 de-
cember. Solidaridad is het spaanse woord
voor solidariteit. En de bedoeling is door
solidariteit steun te verlenen aan de bevol-
king van Latijns-Amerika, welke in grote
materiële en sociale nood verkeert.
De mogelijkheden zijn aanwezig dat de Zuid-
Amerikanen in betrekkelijk korte tijd hun
materiële en maatschappelijke problemen
zelf tot een oplossing kunnen brengen. Een
oplossing welke een menswaardig bestaan
kan garanderen. Maar wat de bevolking van
Zuid-Amerika op dit moment ontbreekt is
een kader dat hen bij de opbouw van een
nieuwe maatschappij kan begeleiden.
De hulpaktie in het kader van Solidaridad
is er dan ook in de eerste plaats op gericht
mee te werken aan de vorming van dit
noodzakelijke kader en de kerken van Zand-
voort vragen de inwoners van de gemeente
financiële steun te verlenen om dit doel te
bereiken. De kerken doen dit beroep op de
zandyoortse bevolking 'om menselijk te ma-
ken in Latijns-Amerika wat op dit moment
onmenselijk is'.
In de kerken zullen de bezoekers in de ge-
legenheid worden gesteld een bijdrage te
deponeren. Ook kan men daarvoor terecht
bij de Algemene Bank Nederland in Zand-
voort. De gift kan worden gestort op giro-
nummer 971 1 van de ABN onder vermelding
van Solidaridad.

het EG.

, , .. . .de bepalingen voor voetgangers-oversteek-
plaatsen, van de regels voor inhalen, door
rood licht rijden, of met slechte verlichting,
T ondeugdelijke stuurinrichting en on-
deugdelijke remmen rijden.

volgend jaar wellicht
centrale waterontharding
In de loop van het volgend jaar zal de Ver-
eniglng van Exploitanten van Waterleiding-
bedrijven In Nederland (VEWIN) besluiten,
of men tot centrale waterontharding zal
overgaan. Deze ontharding, het terugdringen
van de hoeveelheid kalk in drinkwater, zal
nodig zijn In Zuld-Holland, Noord-Holland,
delen van Noord-Brabant en Zeeland, de
hele provincie Friesland, een deel van
Twerite, en in de midden-Betuwe en het
Land van Maas en Waal.

Dat heeft de VEWIN j.l. woensdag be-
kendgemaakt bij de publikatie van een rap-
port over de centrale waterontharding, dat
door een kommissie van de vereniging is
opgesteld. Volgens het rapport veroorzaakt
hard water neerslag in ketels en boilers,
warmteverlies, slijtage aan handdoeken en
dergelijke. Onthard water zou bovendien
minder zeep nodig maken.
Als grote voordelen van onthard water
noemt het rapport dan ook: minder kosten
door minder zeepgebruik, minder onderhoud
aan geiser, vaatwasmachines, etc. Ook
voor het behoud van het miljeu heeft dit
verminderd zeepgebruik ernstige gevolgen.
De hoeveelheid fosfaten in het oppervlakte-
water zal hierdoor met 10 percent kunnen
worden teruggebracht. De winst, die door
centrale waterontharding tot stand komt
zou 100 tot 150 miljoen gulden per jaar
bedragen. De kosten van het water zullen
door de centrale ontharding stijgen tot 5
cent per 1000 liter. De totale kostenverho-
ging per jaar zal daarmee op 20 miljoen
komen, zodat de ontharding toch een voor-

deel van ruim 100 miljoen gulden zal op-
leveren.
Het verband tussen zacht water en het op-
treden van hart- en vaatziekten wordt door
het rapport bestreden, Ook de rijksdienst
voor de volksgezondheid gelooft niet in een
dergelijke samenhang. Niettemin zijn in
Engeland op grond van een mogelijke kor-
relatie een aantal reeds lang bestaande ont-
hardingsprojekten stilgelegd.
Het rapport van de VEWIN stelt uitdrukke-
lijk, dat het niet de bedoeling is de hard-
heid van water tot nul terug te brengen.
Dit zou namelijk 'agressiviteit' van water
in de hand kunnen werken. Omdat bij par-
tikuliere ontharding de mogelijkheid bestaat
dat men te veel onthardt, staat de VEWIN
een centrale ontharding door de waterlei-
dingbedrijven voor.
Minister Stuyt van Volksgezondheid en mil-
jeuhygiëne heeft opdracht gegeven een on-
derzoek in te stellen naar de mogelijke
schadelijke gevolgen van onthard water. De
VEWIN zal met het invoeren van de een-
trale ontharding niet wachten tot de uitslag
van dit onderzoek gereed is, deelde VEWIN-
direkteur G. Wijnstra mee.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

NIEUWE PW-REMISE
Morgen_ n decemberi vindt de ?fficiéle

opening plaats van de nieuwe remise van
de dienst van publieke werken aan de Ka-
merlingh Onnesstraat in Zandvoort Nieuw-
noord. De ingebruikneming, welke zal wor-
den verricht door de burgemeester A.
Nawijn, vindt plaats om 14 uu,
Aan het gebeuren zal medewerking worden
verleend door de folklorevereniging "De
Wurf' met de opvoering van een tweetal
sketches met de historie van Zandvoort als
onderwerp. De openingsbijeenkomst vindt
zijn afsluiting met een gezamenlijke vismaal-
lijd aangeboden door het gemeentebestuur.
De Vjspr0dukten zullen worden geserveerd
door in oud-Zandvoorts kostuum gestoken
leden van de folklorevereniging.

VER5TEECE
HflLTESTR. IB • TEL : ZRHDVDORT

|<ornen van de buitendienst van pw komen
bezichtigen. Van 13.30 — 16 uur houden de
mensen van de dienst dan open huis.

cTSjnFPVFRRrm 7WFMRAHoNOLPVhKBOU ZWfcMBAU
BRACHT ƒ 1400. — OP
He, voor een week ingeste|de .snoepverbod'
voor ^e zandyoortse schooljeugd waardoor
de snoepcentjes konden worden gespaard
voor de bouw van een zwembad heeft een
« .̂n^ejüll..! ̂ ele^De jo=

aktje t.b.v. de aanleg van het bad ƒ 1400. —
aan de Stichting Zwembad Zandvoort kun-
n.n ovwh.ndjg.n.V^. Stichting Zwem-

nieuwe stimulans de bouw van het bad m
korte tijd te realiseren.

KERSTKONSERT
CHR. KINDERKOOR
Onder leiding van dirigent Pieter de Jong
vindt op vrijdag 17 december a.s. in 'de
hervormde kerk aan het Kerkplein het jaar-
lijks kerstkonsert plaats van het Zandvoorts
Christelijk Kinderkoor. De jeugdige vokalis-
ten zullen aan de vleugel worden begeleid
door Teke Bijlsma. Aan de uitvoering zal het
Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort o.l.v.
Piet Halsema medewerking verlenen, terwijl
de bekende tv-omroepster Els Buitendijk de
deklamatie zal verzorgen. De entree be-
draagf ƒ 1.50.



Voor uw bewijzen van medeleven en be-
langstelling betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn dierbare man, onze
lieve, zorgzame vader, grootvader, zoon,
broer, zwager en oom

JACOB HARTEVELD

betuigen wij u onze oprecht gemeende
dank.

Namens ons allen:
P. Harteveld-Terol

Zandvoort, december 1971

Langs deze weg willen wij onze oprechte
dank betuigen aan dokter J. G. Anderson,
Kostverlorenstraat 4 te Zandvoort voor de
wijze waarop hij de afgelopen jaren mijn
dierbare man, onze lieve en zorgzame vader
heeft bijgestaan.

Familie Harteveld-Terol

Zandvoort, december 1971

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

B A R • D I S K O T H E E K

Stationsstraat 17 - Zandvoort
Tel. 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

recht en plicht om leven
van lijdende mens te beëindigen
ondergaat mentaliteitsverandering

'Voor LEDEN komen beschikbaar:
de bovenduplex-woning
1. Vondellaan 53 rd.

Huurprijs ƒ70.80 per maand.
de flatwoning
2. Sophiaweg 23

Huurprijs ƒ 151.95 per maand.
garages;
een garage Sophiaweg
huurprijs / 33.00 per maand,
twee garages Keesomstraat
huurprijs ƒ 40.00 per maannd per garage,
drie garages Celsiusstraat
huurprijs ƒ61.50 per maand per garage.
De toewijzing van deze woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij burgemeester en wethouders. Het inko-
men van het gezinshoofd is medebepalend
i.v.m. de hoogte van de maandhuur.
Inschrijving vóór dinsdag 14 december.a.s.
19 uur aan het kantoor van de vereniging,
Noorderstraat 1, onder vermelding van rang-
nummer.

BEKENDMAKING v
Gelet op de voortdurende kostenstijgingen
hebben de samenwerkende Kruisverenigin-
gen besloten per 1-1-1972 de contributie
met ƒ 2.50 per jaar te verhogen.

Het Groene Kruis
Het Wit-Gele Kruis
Het Oranje-Groene Kruis

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 11 en zondag 12 december:

Zr. E. Reitsma, v. Lennepweg 42, telef.
2382.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK,, Kerkplein
Zondag 12 december:
Derde Adventszondag. r-j

Kerk: > ,

10.30 uur: ds. P. Hasekamp van Meer
en Bos, Heemstede.

Jeugdkapel:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Jeugdkapel:
10.30 uur: Jeugdkapel dhr. C. Spaans.

M
NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 12 decembëV:

10.30 uur: ds. H. J. A. Haan, evang. luth.
Bussum.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 12 december:
10 uur: ds. J. de Waard.
7 uur: ds. J. de Waard.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdag 19.30 uur misviering, zondag te
9.30 uur eucharistie met samenzang en
kantor-organist, te 11.30 uur eucharistie
met samenzang en dames- en herenkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK

Zondag te 8.30 uurr en 11 uur: h. mis-
vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16. Zandvoort.

Adverteert
in dit blad

O.G.Makelaar
fl. W. GOSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuits
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

kaarten
voor
politieke
gevangenen
Amnesty International, de organisatie die
die wegens hun politieke of godsdienstige
overtuiging gevangen zitten, voert ook dit
overal ter werled mensen probeert te helpen
jaar weer een kerst- en nieuwsjaarskaarten-
aktie.

Belangstellenden kunnen de kaarten bestel-
len door 50 cent per kaart over te maken
op giro 454000 ten name van Amnesty
International, Jacob van Lennepkade 13 in
Amsterdam. Men krijgt dan de kaarten
thuis gestuurd, met gegevens over de ge-
vangenen aan wie men ze kan sturen.
Amnesty helpt politieke gevangenen onge-
acht hun politieke of godsdienstige kleur.
Op de lijst van gevangenen aan wie men de
kaarten kan sturen komen de namen voor
van mensen in de DDR, de Sowjet-Unie,
Indonesië, Zuid-Vietnam, Taiwan (Formosa),
Tsjechoslowakije, Hongarije, Griekenland,
Spanje, Paraguay en Irak.
Met het sturen van'de kaarten kan worden
bereikt dat de autoriteiten in de betrokken
landen merken dat men in het buitenland
van het bestaan van hun gevangenen af-
weet. Voor de gevangenen zelf kan het ont-
vangen van een kerst- of nieuwjaarskaart
bemoedigend werken.
De Nederlandse Vereniging Bescherming
Voetgangers geeft een raambiljet uit, waar-
op een beroep wordt gedaan op de gemeen-
schapszin van de burgerjj om bij sneeuw of
ijzel tijdig stoepenzout-Üe gebruiken.
Zolang de voorraad strekt kan dit biljet
gratis worden afgehaald op het sekretariaat
van de vereniging, Buitenhof 5, Den Haag,
dan wel worden besteld 'door storting van
ƒ 0,25 op girorekening 1269 van de ver-
eniging. •
De vereniging wijst er op, dat het voorde
trottoirs benodigde zout slechts zeer gérmg
is in vergelijking tot de hoeveelheid pekel
die jaarlijks op onze autowegen wordt ge-
stroold.

Het woord euthanasie is afgeleid van het
Grieks voor 'goede dood'. In het groot
Nederlands woordenboek Van Dale worden
voor euthanasie drie betekenissen vermeld.
In de eerste plaats: 'een zachte dood, ster-
ven zonder veel lijden', maar tevens: 'toe-
passing van middelen om de doodsstrijd te
verlichten'. En als derde: 'een einde maken
aan een ondraaglijk lijden'. De eerste twee
omschrijvingen vallen bijna zonder meer
onder de taak en bevoegdheid van iedere
arts.

De grote moeilijkheid wordt veroorzaakt
door die derde betekenis van euthanasie,
die steeds meer in de publieke en medische
belangstelling komt te staan. En, zo schrijft
Medisch Contact in haar redaktioneel arti-
kel, 'wanneer wij deze drie omschrijvingen
op ons laten inwerken, ontkomen wij niet aan
de indruk dat bijvoorbeeld het uitroeien van
een bevolkingsgroep, of het doden van gees-
telijk gestoorden omdat zij geestelijk onvol-
waardig zijn, géén euthanasie zou zijn. Maar
als het aksent bij het gebruik van het woord
euthanasie op het persoonlijk lijden valt
(zoals de tendens is) is het de vraag of
wij wel weten of een geestelijk gestoord
kind, of een demente beajarde ook werkelijk
lijdt.'

In 'Het recht op de dood' schreef ds. M. A.
Krop: 'Wanneer men over euthanasie
spreekt gaat het hier om individuele nien-
sen, wier bestaan met veel medische zorg
wordt omringd en wier recht door de over-
heid wordt beschermd.' Uit juridische bron
is de uitspraak dat 'de mondige sterveling,
de mens zelf, moet kunnen beslissen of hij
zijn leven, of zijn lijden, wil voortzetten of
beëindigen.' Welke rol de arts bij dit be-
eindigen zal kunnen of moeten spelen vormt
een der onderwerpen die de laatste tijd ter
diskussie worden gebracht. Er ontwikkelt
zich blijkbaar een grote mentaliteitsveran-
dering over het (eventuele) recht en de
plicht om het leven van een ander mens te
beëindigen.

Men kent de passieve en de aktieve eutha-
nasie. In het eerste geval wordt geen ge-
neeskundige behandeling toegepast, of
wordt, deze gestaakt, waardoor het leven
wordt beëindigd. Ook de verpleegkundige
behandeling valt onder de passieve eutha-
nasie. De aktieve euthanasie, waarbij de
arts bijvoorbeeld het dodelijke 'spuitje' zou
geven, kent zeer vele tegenstanders en een
(groeiende) groep voorstanders.

Medisch Contact wijst erop dat 'wat het
ongeneeslijk lijden betreft de arts zich altijd
heeft gehouden aan de eed van Hippocra-
tes: aan niemand, ook niet op zijn verzoek,
enig dodelijk geneesmiddel toe te dienen,
noch zich te lenen tot enig advies van dien
aard.' Dat een samenleving zich van haar
'minderwaardige' deelgenoten zou ontdoen,
is in strijd met elk humanitair beginsel.
Juist deze stroming werd door de meeste
volken in het Hitler-regime zo sterk veroor-
deeld.

Het is niet voldoende om als maatstaf aan
te geven dat aktieve euthanasie verricht zou
moeten worden bij die mensen die in de
onmogelijkheid verkeren om in wederkerige
en werkelijke sociale kommunikatie met an-
deren om te gaan. Onder deze omschrijving
vallen bijvoorbeeld zowel de demente be-
jaarden als de zwakzinnige kinderen. Intus-
sen wordt ook al voor kinderen met ernstige
aangeboren misvormingen en voor ongenees-
lijk zieken in hun laatste levensstadium (ak-

tieve) euthanasie gepropageerd. In de jong-
ste televisie-uitzending over dit onderwerp
werden hier tegenover de softenon-slacht-
offertjes op een film vertoond, die ondanks
hun ernstige handicap vaak heel gelukkig
zijn opgegroeid.

Sprekend was ook de positieve getuigenis
van ouders van zwakzinnig-geboren kinde-
ren die dankzij de vooruitgang in de genees-
kunde en de verzorging langer blijven leven
dan vroeger het geval was. Indien euthana-
sie zich ook zou willen uitbreiden tot ernstig
verminkte verkeers- en oorlogsslachtoffers
zullen de maatstaven die 'hierbij zouden
moeten gelden heel moeilijk of onmogelijk
zijn aan te geven, afgezien van de wens
van het slachtoffer zelf.

Intussen is er een nieuwe faktor bijgeko-
men dankzij de mogelijkheid der prenatale
diagnose van een ernstige, aangeboren
geestelijke of lichamelijke afwijking, op
grond van het chromosomenbeeld. Een der-
gelijke prenatale diagnose zou prenatale
euthanasie tot (logisch) gevolg moeten
hebben, in de vorm van een abortus. Ook
deze gevallen stuiten echter op religieus-
ethische opvattingen, waarop onze maat-
schappij voor grote groepen der bevolking
steunt.

In deze gehele ontwikkeling neemt de arts
een steeds moeilijker plaats in, gezien de
mentaliteitsverandering die zich rondom hem
ontwlkelt. Hij beschikt immers over de
middelen waarmee hij het leven kan be-
houden, verlengen of beëindigen. De arts
weet heel goed dat het wel of niet reage-
ren op gebeurtenissen niet altijd wil zeggen
dat een patiiënt deze al dan niet bewust
ervaart. Daarvan komen regelmatig voor-
beelden voor, waaronder zeer wonderlijke en
onverwachte. Ook de mate van invaliditeit
en de geestelijke aanpassing hieraan ver-
schilt individueel zeer sterk, zodat een
euthanasiemaatstaf eigenlijk niet aan te ge-
ven lijkt, zelfs niet voor een passieve eutha-
nasie.

In deze laatste gevallen valt de (moeilijke)
beslissing geheel aan de behandelende art-
sen en hun medewerkers toe. Uit eigen er-
varing mag een vrouw vermeld worden die
na een auto-ongeval volkomen geestelijk ge-
stoord was, doch later iedereen verraste
door geheel te herstellen en zelfs een bridge-
drive te winnen. Omgekeerd bleek een an-
dere vrouw, die tijdens een ernstige hart-
aanval met de omgeving sprak, zich hiervan
niets te herinneren toen zij weer was ge-
nezen. Euthanasie omvat een reeks proble-
men die tot zeer scherpe meningsverschil-
len leiden en voorlopig zullen blijven leiden.
Tot nog ter overdenking: slechts de doden
zouden kunnen zeggen of zij wilden sterven.

BRAND DOOR BEWONERS
GEBLUST
Door snel ingrijpen van de bewoners van
een perceel aan de Burgemeester Engel-
bertsstraat werd woensdagavond een begin
van brand bedwongen. De inmiddels ge-
alarmeerde brandweer behoefde daardoor
niet op te treden.

NIET MET SPAARVARKENS
LANGS DE DEUR
De door de zandvoortse melkhandelaren op
touw gezette spaarvarkenaktie bij hun klan-
ten een spaarvarken te plaatsen t.b.v. de
bouw van een zwembad blijkt aan te slaan.
Er zijn al honderden varkens liefderijk op-
genomen. Zoals bekend worden de in de
gezinnen ondergebrachte varkens over énige
tijd door de melkleveranciers weer opge-
haald en overgedragen aan de Stichting
Zwembad Zandvoort. Met nadruk wijst men
er op dat het niet in de bedoeling ligt dat
kinderen met de spaarvarkens huis-aan-huis
geld gaan inzamelen. Het publiek wordt ver-
zoch in dergelijke gevallen geen gift in het
varken te deponeren. De spaarvarkenaktie
wordt uitsluitend door de melkhandelaren
uitgevoerd.

'• maaltijd la Mm koek)*

SLANK
MET

RAADSLEDEN
BEZICHTIGEN
POLITIEBUREAU
Op uitnodiging van de korpsleiding van de
zandvoortse gemeentepolitie brachten de
leden van de gemeenteraad woensdagavond
een werkbezoek aan het bureau aan de
Hogeweg. Na de ontvangst van de afge-
vaardigden door korpschef J. D. van Maris
bezochten de raadsleden de diverse in het
gebouw ondergebrachte afdelingen. Na af-
loop van de rondleiding werd door leden
van de staf van het korps een nadere toe-
lichting gegeven op outillage en akkommo-
datie, waarop de raadsleden in de gelegen-
heid werden gesteld vragen te stellen. T.a.v.
de inrichting bleek men niet ontevreden,
maar de huidige akkommodatie achtte men
onvoldoende. Verder werd nog van gedach-
ten gewisseld over de diensttijd van het
personeel in zomer- en wintermaanden, het
strandtoezicht en de verkeersproblematek.
De voor de ekskusie uitgetrokken tijd liep
zo uit dat de raadsleden pas vér na het
middernachtelijk uur huiswaarts keerden.

Zandvoortse volleyballers
spelen thuis
A.s. zaterdagavond is de Sporthal Pellikaan
weer het domein van de zandvoortse volley-
ballers. Alle zes teams van 'Sporting-OSS'
spelen dan hun derde thuiswedstrijd. Zowel
om 18.30 als 19.30 uur worden drie wed-
strijden gespeeld. Het programma luidt:
18.30 uur: Sporting-OSS 2—VVGS 3 (hè-
ren), Sporting-OSS 1—OVRA 2 (dames),
Sporting-OSS 3—Serve 3 (dames).
19.30 uur: Sporting-OSS 1—VVGS 1 (he-
ren), Sporting-OSS 3—Triumph 3 (heren),
Sporting-OSS 2—Heemstede 1 (dames).

leerkrachten speelden
'picobello' voor leerlingen
Ook dit jaar heeft de spelersgroep van het Een heel geslaagde
Sint Nicolaaskomité van de zandvoortse donderdagavond in
scholen de leerlingen, d.w.z. de ouderen (de
kleintjes kregen de traditionele poppenkast-
voorstelling) weer enkele uren van plezier
bezorgd door de opvoering van het toneel-
stuk 'Picobello, de verwaande schoorsteen-
veger".

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WE3

GAAT VOOR
Hef afbuigende verkeer mag het rechr. *
doorgaande verkeer op dezelfde WÊÓ '
nier hinderen. Ook de voetganger tuef?

OOK UW FAMILIEWAPEN IS WAARSCHIJNLIJK BEKEND
De meeste families voerden "vroeger een wapen uit practische noodzaak: schout
en schepenen, om hun officiële stukken te bekrachtigen; kooplieden en reders, om
hun contracten te waarmerken; vaklieden om hun werkstukken te merken, enz.

Door onverschilligheid van de nakomelingen, zijn deze
wapens dikwijls in vergetelheid geraakt. Echter, zeer
vele zijn bewaard gebleven, als wasafdruk, op oude
folianten en akten, op glas in loodramen en rouwborden
in kerken, op schilderijen en prenten, in publicaties en
verzamelingen.
W.J.D. POSTHUMUS' ATELIER HERALDISCHE KUNST,
seder*« 1925, beschikt over meer dan honderdduizend
wapens van burgerlijke en adellijke families, en ziet
voor u na of er een wapen bestaat, dat door een
geslacht van uw naam in vorige eeuwen werd gevoerd.
Gireer ƒ 25,- op rekening 671493, t.n.v. W.J.D. POSTHU-
MUS, STADIONKADE 102, A'DAM en u ontvangt een
kleine geschilderde reproductie van het wapen, met be-
schrijving en bronvermelding. Indien geen wapen te vin-
den is, ontvangt u het gestorte bedrag zonder meer terug.

Wel, deze schoorsteenveger mocht "ook een
klein beetje verwaand zijn want hij was nie-
mand minder dan de prins uit het land van
Canaria. Maar prinses Annabella wilde al
met hem trouwen toen ze nog niet wist dat-
hij een prins was en dat vond haar vader
de koning natuurlijk niet zo leuk. Het spel
speelt zich af in het paleis van deze koning
Frederik waar de schoorstenen maar niet
willen trekken, waardoor de kokkin Rebecca
niet de twintig taarten kan bakken voor de
21ste verjaardag van prinses Annabella.
Gelukkig komt dat allemaal in orde, omdat
Picobello de schoorstenen gaat vegen, maar
dan 'is er nog een heleboel te doen om die
taarten. Er blijken er namelijk nog maar
negentien te zijn en het schoorsteenvegertje
wordt er van verdacht er één gepikt te
hebben. Dank zij de vindingrijkheid van kip
Kruimel wordt de echte dief ontmaskerd.
De jeugd genoot intens en een betere aan-
beveling is eigenlijk niet denkbaar. De
dekors en vooral die waar de kokkin Rebec-

voorstelling, die van
het verenigingsgebouw

'De Krocht'. Onder de aanwezigen bevon-
den zich burgemeester Nawijn en de wét-
houders Kerkman en Rudenko, allen verge-
zeld van hun echtgenoten.
De .leerkrachten kunnen met voldoening op
hun medewerking aan het St. Nicolaasfeest
voor de zandvoortse scholieren terugzien,
een medewerking waaraan ze ongetwijfeld
zelf enorm veel plezier--beleefd zullen heb-
ben, zeker bij de voorbereidingen.

' Kr. M. •

BURGERLIJKE STAND
3—9 december 1971

aardig, er waren weer heel mooie kostuums
en'leuke rollen. Persoonlijk vonden we ko-
ning Frederik en de negerin Rebecca met

Geboren: Danny Ramon, z.v. G. J. R. van
de Wetering en H. Frese.
Overleden: Franciscus Johannes Henricus
Triebels, oud 87 jaar, gehuwd met M. C.
A. van Pellecom; Alida Bolleurs, oud 85
jaar, gehuwd geweest met C. Zwemmer.t
Ondertrouwd: Frank Maria van den Ha|ik
en Ursula Maria Elisabeth van der Storm;
Roelof Johannes Oudendijk en Adriana Ma-
ria van Beek; Willem Sijbren Speerstra en
Johanna Geertruida Jacoba Bouwes; Abra-
ham Schuiten en Jacoba Adriana Victoria
Baars; Eric Mare Mulder en Hillegonda Har-
laar; Mattheus Dirk Heijligenberg en Gretha
Jacoba Koning.
Gehuwd: Cornelis Petrus Bos en Hetty van
Eldik; Dirk Cornelis Rosekrans en Jacoba
Koper; Willem Jacob Hollenberg en Marga-
retha Theodora Heilbron.
Geboren buiten de gemeente: Adriana Nico-
lette Martijntje, d.v. J. J.'Bot en A. Band;

onmiddellijk gevolgd door kip Kruimel en
Picobello. Maar ook hofmaarschalk Appel-
moes, prinses Annabella, de eerste dienaar
Theodorus, Mijntje de buurvrouw, de bak-
ker en de slager verdienen waardering voor
hun spel. Aan het einde van de voorstelling
boden leerlingen de spelers bloemen aan.
Het was een leuk gezicht die enthousiaste
kinderen met een bos bloemen het trapje
naar het toneel te zien oprennen. De heer
Jos Dröse mocht voor zijn regie een har-
telijk applaus in ontvangst nemen, dat ook
dit jaar weer alleszins verdiend was. Na-
mens de direktie van de Nutsspaarbank
bood de regisseur het Sint Nicolaaskomité
een kouvert met inhoud aan.

Mariëlle, d.v. P. C. Keuning en A. E. Boer.
Geboren buiten de gemeente: Eduard Aelen,
z.v. H. J. van Woensel en M. D. L. van
Naerssen.

WATERSTANDEN

lOdec.
11 dec.
12dec.
13 dec.
14 dec.
15 dec.
16 dec.

HAV.
09.11
10.20
11.19
00.04
01.03
01.52
02.29

L.W.
05.30
06.55
07.12
07.58
08.59
09.43
10.18

H. W.
21.41
22.56
— _ —
12^33
13.26
14.06
14.44

L.W.
17.04
18.17
19.03
20.23
21.13
22.04
22.33



ruim 6% van automobilisten
heeft , .
onvoldoende gezichtsvermogen
Tussen elke zestien weggebruikers In Ne-
derland kan ee potentiële moordenaar zitten.
Van alle rijbewijshouders vormt zes en een
half procent een absoluut gevaar op de
weg, omdat hun gezichtsvermogen In hoge
mate onvoldoende Is.

Dit zei de voorzitter van de stichting Oog
en Bril, de heer D. H. Greving, bij de pre-
sentatie van een rapport over een landelijk
onderzoek naar het gezichtsvermogen van
rijbewijshouders dat de stichting in de eer-
ste helft van dit jaar heeft (aten houden.
De sekretaris-generaal van het ministerie
van vérkeer en waterstaat heeft het rapport
namens minister Drees in ontvangst geno-
men. Aan dat onderzoek, verricht door een
public relationsbureau in samenwerking met
een bureau voor marktonderzoek, ligt geen
wetenschappelijke basis ten grondslag. De
samenstellers van het rapport achten het
onderzoek representatief voor het neder-
landse volk.
Van de bezitters van een rijbewijs in de
leeftijd van 20 tot 65 jaar valt bij 27,7
procent een aanmerking te maken op het
gezichtsvermogen. Bij de vrouwen is het ge-
zichtsvermogen (30,8 procent) minder dan
bij de mannen (26,85 procent). De betrok-
kenen weten in overgrote meerderheid dat
hun ogen niet in orde zijn.

Eén oog

Van 12,4 procent is het gezichtsvermogen
ook onvoldoende, zij het in mindere mate,
omdat het hier maar één oog betreft. Deze
kategorie is, zich zijn tekortkoming veelal
niet bewust. Voor 18,9 procent van de rij-
bewijshouders is een korrektie van het ge-

zichtsvermogen noodzakelijk of zeer wen-
selijk.

Na het bereiken van de 35-jarige leeftijd
wordt het gezichtsvermogen in snel tempo
minder. Op het gezichtsvermogen van ruim
eenderde (37,4 procent) van de brildra-
gende rijbewijshouders (24,6 procent van
het totaal) valt ondanks de aangebrachte
korrektie toch nog een aanmerking te
maken.
De stichting Oog en Bril, een belangen-
organisatie waarin uitsluitend opticiens zit-
ting hebben, meent dat voor het afnemen
van het rijeksamen elke kandidaat onder-
worpen zou moeten worden aan een ogen-
test, zoals ook in West-Duitsland, de Ver-
enigde Staten, Zwitserland en Israël het
geval is. Voorzitter Greving acht deze eisen
vooralsnog niet haalbaar om organisatori-

sche en financiële redenen. In afwachting
hiervan zou de (eigen) geneeskundige ver-
klaring die tot op heden moet worden inge-
diend vervangen moeten worden door een
ogentestkaart of -formulier, waardoor de
tests zouden kunnen worden afgenomen bij
de desbetreffende rijschool als de opticien,
gezien zijn belang niet de aangewezen in-
stantie zou zijn.

Gratis test
De nederlandse opticiens zijn bereid kan-
didaten die hun rijeksamenoproep kunnen
tonen gratis de ogen te testen. De stichting
vindt dat de ogentest nu al verplicht moet
worden gesteld bij het aanvragen van het
rijbewijs of de verlenging daarvan boven de
veertigjarige leeftijd. Op de rijbewijzen zou
ook moeten worden aangetekend of de eige-
naar brildragend is dan wel gebruik maakt
van kontaktlenzen. Het dragen van deze
korrektiemiddelen tijdens het autorijden zou
verplicht moeten worden gesteld. De heer
Greving noemt de test die thans wordt af-
genomen tijdens het rijeksamen, het lezen
van een nummerbord op afstand, volkomen
onverantwoord.

sport
en spGÏ.. . .
Zaalhandbal
A.s. zondag worden door de topteams van
Zandvoortmeeuwen alle wedstrijden in de
sporthal gespeeld. "Een goede gelegenheid
voor de zandvoortse supporters hun plaats-
genoten aan de gang te zien.
Om 10 uur beginnen de damessenioren.
Tegen HBC moet een overwinning mogelijk
zijn. De dames gaan de laatste weken
steeds beter draaien; ook zondag moeten
er weer 2 punten gehaald kunnen worden.
Om 12 uur spelen daarna de herenjunioren
tegen Sloteryaart. Gelet op hun hoge plaats
op de ranglijst moet het ook voor deze ju-
nioren mogelijk zijn hun amsterdamse tegen-
standers zonder punten naar huis terug te
sturen. Direkt hierna de damesjunioren-
wedstrijd Zandvoorm.—UD uit Utrecht. UD,
vorig jaar landskampioen, heeft dit jaar nog
niet veel klaar kunnen maken. De zandvoort-
se dames zullen zeker alles moeten geven
om met een goed resultaat tevoorschijn te
komen. Om 14 uur wordt dan gespeeld de
2e regionale klasse wedstrijd Concordia—
HMS, waarna om 15.15 uur de heren-
senioren van Zandvoortm. spelen tegen AVA
uit Alkmaar. Een spannende wedstrijd wordt
verwacht, waarbij de krachtsverschillen niet
ver uiteen zullen lopen.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag ! 1 december:

5 Zandvoortm-VVRA 14.30 u.
29 Zandvoortm. 2—VVSV 14.30 u.
52 Zandvoortm. 3—SAC 9 10 u.

B-junioren:
8S Zandvoortm. 3—Geel Wit 2 14 u.

117 SCW 1-Zandvoortm. 4 13 u.
C-junioren:
121 HFC 1—Zandvoortm. 1 14 u.
131 Terrasvogels 1—Zandvoortm. 2 13 u.
142 HFC 4—Zandvoortm. 4 14 u.
154 Haarlem 5—Zandvoortm. 5 14 u.
180 EDO 5-Zandvoortm. 6 14 u.
A-pupillen:
186 EDO 1—Zandvoortm. 1 11 u.
198 TZB 2—Zandvoortm. 3 10 u.
209 EDO 4—Zandvoortm. 4 10 u.
217 Zandvoortm. 5—Halfweg 11.30 u.
220 EHS 3-Zandvoortm. 6 11 u.
222 Zandvoortm. 7—DSS 5 10.30 u.
B-pupillen:
234 Bl'daal b—Zandvoortm. b 11 u.
241 TYBB c-Zandvoortm. c 14 u.
248 Zandvoortm. e—Schoten d 11.30 u.

Programma zondag 12 december:
Elinkwijk—Zandvoortm. 14.30 u.

1Bijm Volendam 4-Zandvoortm. 2 l2"B.
'Zandvoortm. 3—ZSGO 12.30 u.

24 Zandvoortm. 4—Bl'daal 3 9.45 u.
27 Zandyoortm. 5-EDO 4 9.45 u.
36 Zandvoortm. 7-DIOS 2 12 u.
65 Beverwijk 5—Zandvoortm. 8 9.45 u.
94 Zandvoortm. 10-VVH 6 9.45 u.

150 Zandvoortm. 11—DCO 10 9.45 u.
A-junioren:
168 Zandvoortm. 1—SVY. 1 12 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 11 december:
Meisjes junioren:
Rood Wit A1—Zandvoort Al 14.30 u.
Zandvoort B1—BDHC B2 14 u.
Zandvort Cl—Rood Wit C2 14 u.
Jongens junioren:
Hurley Al—Zandvoort A1 14.30 u.
Zandvoort BI—Amsterdam B1 14 u.
Zandv. Cl comb.—R Wit B/comb. 14.30 u.

Programma zondag 12 december:
Dames senioren:
Zandvoort 1—HDM 1 11 u.
RBC 2—Zandvoort 2 13 u.
Strawberries 3—Zandvoort 3 12.30 u.
Bennebroek 2—Zandvort 4 12.30 u.
Heren senioren:
Hermes 1—Zandvoort 1 14 u.
HGC 3—Zandvoort 2 14 u.
Strawberries 3—Zandvoort 3 12.30 u.
Zandvoort 4—Alkmaar 5 12.30 u.
Veteranen:
Zandvoort—Roomburg 14 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 11 december:
B-junioren:
72 TZB 1-SHS 1. 14 u.

115 Bloemendaal 5-TZB 2 14 u.
C-junioren:
134 TZB 1-HBC 3 ' 14 u.
163 TZB 2-TYBB 8 15.15 u.
A-pupillen:
198 TZB 2—Zandvoortm. 3 10 u.
221 TZB 3—DCO 8 11.30 u.
B-pupillen:
231 TZB a-VEW a ; 11.30 u.

Programma zondag 121 december:

19 TZB 1—THB 1 > • 14.30 u.
34 TZB 2-Hillegom 3 12 u.
58 TZB 3-Halfweg 4 12 u.
73 Terrasvogels 4-TZB 4 12 u.

107 Schoten 10—TZB 6 12 u.
146 Alliance 4-TZB 7 12 u.
163 DIOS 7—TZB 10 12 u.
A-junioren:
175 TZB 1-THB 1 14.30 u.

gezinsverzorg instellingen
gaan samenwerken

Medio 1968 vonden de eerste besprekingen plaatselijke dagbladen bekend worden ge-

plaats tussen de Stichting Christelijke Ge- maakt. Alle aanvragen dienen dan gericht
te worden aan het adres Schotersingel 155
en de serviceverlening zal alleen van daaruit

zinsverzorging en Gezinshulp der Samenwer-

kende Kerken van Haarlem en Omstreken,

de Nederlandse Vereniging voor Maatschap-

pelijk Werk Humanltas, afdeling Gezinsver-

zorging Haarlem en de Algemene Stichting

voor Gezinsverzorging en Gezinshulp Haar-

lem. Men wilde tot samenwerking komen.

Door verschillende omstandigheden verlie-
pen deze besprekingen wat onregelmatig,
zodat er' eind 1970 nog maar betrekkelijk

jjweinig vorderingen waren gemaakt. Wel was
5toen reeds het principebesluit genomen om
zo spoedig mogelijk tot een federatieve
samenwerking van de instellingen te komen.
Dit laatste wjl zeggen, dat de instellingen
als zodanig nog wel blijven bestaan, maar
dat men gezamenlijk een nieuwe stichting
in het leven roept, een zogenaamde 'A'-
instelling. Om als zodanig erkend te worden
moest eerst aan de hiervoor gestelde voor-
waarden worden voldaan.
2. Goedkeuring van het C.R.M.
2. Het aanstellen van een direkteur, een

staffunktionaris en een administrateur.
3. Een gezamenlijke administratie.
Alvorens het zover was, is er nog zeer veel
vergaderd en hebben de besturen van de
drie instellingen heel wat vrije tijd besteed,
om tot dit resultaat te komen. Ten einde tot
een juiste voorlichting van de werknemers
te komen, is een bijeenkomst georganiseerd
in het Concertgebouw, met gelegenheid tot
het stellen van vragen. Hiervan werd gretig
gebruik gemaakt.
Nadat aan de gestelde voorwaarden kon
worden voldaan en de goedkeuring van het
C.R.M, was verkregen, werd op 10 augus-
tus 1971 de nieuwe stichting geboren, ge-
naamd: 'Stichting Samenwerkende Gezins-
verzorgingsinstellingen' te Haarlem.
De inmiddels in dienst getreden staf, be-
staande uit de heer J. J. N. B. Smits,
direkteur, mej. J. Smit, staffunktionaris, de
heer A. J. J. van Gooi, administrateur is
tijdelijk werkzaam, Verspronckweg 39 te
Haarlem.'
Per 3 januari 1972 hoopt men het nieuwe
kantoor, gelegen aan de Schotersingel 155,
telefoon (tijdelijk) 023—2531 96, gedeelte-
lijk te betrekken. Door bouwtechnische pro-
blemen is het niet mogelijk, dat alle drie in-
stellingen dan overgaan. De Algemene Stich-
ting heeft in deze de primeur en de andere
instellingen volgen in de maand februari
1972. Dit zal tijdig via berichtgeving in de

zwemt u ook mee?

plaats vinden.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoopfse
Courant

• Verschijnt 2 x per week
> i

9 Dus aktueel
* ~ •

« Objektief-kritisch

• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van-het zandvoortse publiek.

:) --
HI-II' ..,.>i jlir

Ook door U?

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'

Achterweg 1, telefoon 2135

Koopt UNICEF
wenskaarten

Vóór; showroom, winkel .of kantoor

BOET IEK ASTRA
:KO RTE : G l ER'STRA AT4'; HAARLEM

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580

Brcderodestraat, hk. Schaepmanstr.

VOETGA1MGERSACTIE

Drukkerij Oudt
v/h Gartenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

iStU

tapijt zien?
KOMT U DAN NAAR

DE TAPIJTSTRAAT VAN

WONINGINRICHTING - STATIONSPLEIN

STATIONSPLEIN

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.g'.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

Te huur aangeboden per 15
januari voor permanente be-
woning, kleine luxe parterre-
woning met tuin. Indeling:
grote woonkamer-ensuite,
slaapkamer, keuken, mooie
badkamer, c.v. en telefoon.
Bijzonder leuk gelegen, na-
bij centrum van Zandvoort.
Huurprijs ƒ 420.— p. mnd.
Br. no. 9201, Zandv. Crt.

Te koop elektrisch orgel
Matic, f 150.—. Nieuw
aquarium 60 cm breed met
alle toebehoren, ƒ 70.—.
Hogeweg 50, Zandvoort.
TeL 2173.
Gevr.: flinke hulp, / 5,- p.u.
's morgens of 's middags,
tijd n.o.e.t.k. Emmaweg 14,
telefoon 2193.

Wasaufomafen
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O'.
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

familiedrukwerk
,r-

DRUKKERIJ OÜDT
r

v/h Gertcnbachs Drukkerij,

Achterweg 1, telefoon 2135

Schilders-
bedrijf

, v.
Teleloon 2638.

Te koop: NSU Prinz 4, b.j.
'65, i.g.st. Prijs n.o.e.t.tc.
Telefoon 5110.

J. G. Anderson
Arts

zaterdag 11 dec. AFWEZIG
Waarnemer:

dr.' Flieringa, dr. Zwerver,
dr. Drenth

Wanhopig a.s. echtp. zoekt
v. spoedige bew. een kl.
behuizing b.v. zomerhuisje,
tijdsd. v. bew. uiterlijk 2 jr.
Br. no. 9203. Zandv. Crt.

Goed tehuis gezocht voor
hamsters (gratis). Gevr.
handnaaimach. Brederode-
straat 77. Tel. 4618.

In verband met langdurige
ziekte der tegenwoordige
gevraagd,,WERKSTER voor
2 ochtenden per week bij
echtpaar met één kind.
Westerduinweg 32, Bentveld
tegenover bushalte Bodaan-
stichting. Verzoeke tel. af-
spraak 24 38 89.

Te koop aangeb. Fiat 125
spec. met 5 versnell.bak,
magnesium 6Va J velgen,
leder stuur, radio, schijnwer-
pers en nog div. andere
accessoires. Te bevragen
Burg. Engelbertsstraat 4,
Zandvoort. Tel. 2284.

Gevr. monteur en leerling
of hulpmonteur. Op ons
Chevron-station hebben wij
plaats voor een benzine-
pompbediende in normale
dagdienst, zaterdags en
zondags vrij. Davids n.v.,
Volkswagendealer, Burgm.
Engelbertsstr. 21, Zandvoort.
Tel. 02507—4641.

Twee oliekachels tegen elk
aannemelijk bod. Mevr.
Weller, Westerparkstr. 10.
Tel. 2257.

PvdA afd. Zandvoort leden-
vergadering dinsdagavond
14 dec. in het Gemeen-
schapshuis om 20 uur.

Goed tehuis gezocht voor
rood katertje 3 mnd. oud.
Na 18^.00 uur tel. 2391
Burg. v. Alphenstraat 30.

Jong ëèhtpaar zoekt woon-
ruimte. Prijs ± f 250,- per
maand. Br. ond. nr. 9202
bur. Zandv. Crt.

Te koop voor bruidsmoeder:
lange zijden japon, mt. 46,
groen m. gouden blaadjes.
Tel. 5162, liefst na 6 uur.



Napoleon: Slag bij Waterloo 1815 1e Wereldoorlog 1914-18 San Quentin 1952 Ontvlucht 1964

Dit is ZWARTE NELIS, zijn afgang begon bij Waterloo, dook onder tot 14-18, werd toen gebruikt als doelwit, dook later weer op in de San Quentingevangenis
in Amerika voor het om zeep brengen van een dinosaurus, doch wist te ontvluchten, door zich van de 20 m hoge muur te laten vallen, omdat hij dacht, dat hij
kon vliegen. Nu alle gekheid op een stokkie. Dit is:
Menno Swart, in Amsterdam geboren, 21 jaar oud, en monteur bij Radio Peeters. Doet graag zijn best om de klanten het naar hun zin te maken. Wil er zelfs
voor overwerken. In technisch opzicht is hij een goed monteur. Werkt snel en efficiënt. U zult hem wel eens hebben zien rijden in die rode Eend. Verder hoopt
hij u allemaal eens te ontmoeten om u zijn diensten te bewijzen. Belt u 02507—3618 en u kunt hem om raad vragen of even laten komen.

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begraïenisvereniging U.A.

Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ l,— per jaar per gezin.

adverteren
doet verkopen

voor het

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.K

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
Zandvoort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

.i SLANK EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 10 kunt kopen

HALTESTRAAT 3

EXTRA VOORDELIG DEZE WEEÜ!
750 gram hamlappen mager en van de frikando . 6.15
750 gram varkensfrikando stukje 6.98
750 gram riblappen 6.15

me
K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

2 stuks
Filet
American

1.78

250 gram
Smeerworst

98 ei,

200 gram
Vleessalade

98 c*,

WEEKENDREKLAME:
100 gram Slcgersham en
100 gram Parijser Boterh.worst

de maaltijd in een koekje.

fl.29
VOOR FIJNPROEVERS1

1 00 gr. Varkenshaasjes ... 1 .45
100 gr. Wiener Schnitsel .. 1.25
100 gr. Kogelbiefstuk 1.80
100 gr. Haasbiefstuk 2.70
1 00 gr. Satévlees

(heel mager) 0.90
100 gr. Heel malse

biefstuk 1.60

EXTRA REKLAME
DINSDAG:
500 gr. Varkenskarb 3.15
250 gr. Smeerworst 0.98

GEZOND EN HEEL LEKKER:
100 gr. Rauwe lever 0.30
Even door de bloem en dan

bakken als biefstuk
VLEES HALF OM:
Rund, kalfs- en varken voor
Goulash en Haché

500 gram 2.98
Heerlijk met gratis kruiden
WOENSDAG GEHAKTKDAG:
500 gr. Heerlijk

vleesgehakt 2.18
Slavinken
Hamburgers ff% 9 E
Frikandellen W «O W

p. stuk

150 gr. Ham
150 gr. Gebr. Frikando ...
150 gr. Gebr. Rosbief ...
150 gr. Saks
150 gr. Jachtworst
150 gr. Lever
1 50 gr. Pekelvlees
150 gr. Berliner
250 gr. Gekookte

DONDERDAG:

250 gr. Tartaar -.
100 gr. Berliner en
100 gr. Jachtworst

s

1.39
1.79
1.79
0.99
0.99
1 39
1 29
099

1 45

2.13

1.15
amen

BEGRAFENISSEN
CREMATIES - TRANSPORTEN

Begrafenisonderneming

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Tel. 023 - 26 05 33
Voor Zandvoort tel. 2872

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 * Zandvoort • Telefoon 4973

ZIE ONZE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie Galleen noodgevallen)

3043,3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach.
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Voor deskundig
Knippen ( diverse
Scheren j winter-
Plukken ( modellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd,
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

BANKSTELLEN, direkt van'
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel,
020 • 42 1550.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 • 5566.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

DAIIO-
HOOFPPIJNPOEPERS

HttVEN

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs!

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

N.V. Cemsto vraagt

. en mnl.
voor het schoonhouden van kantoren
te Zandvoort.
Werktijden van 17.00—21.00 uur.

Inlichtingen aan ons kantoor
Nassaulaan 30 te Haarlem.
Telefoon 023—31 1855.
Vragen naar de heer Van Dijk.

I N S T A L L A T I E B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 58 45 *

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

KERSTBOMEN

BLOEIENDE PLANTEN

KERSTSTUKKEN

GROEN - HULST e.d.

Kwekerij

P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA

Geopend tot 's avonds 9 uur.

Zoek nu reeds uw boom uit.
Aflevering op de door u gewenste dag.

Wilt u. zelf kerststukjes maken?
Wij leveren alle benodigdheden.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 1~3,50 per jaar
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE C RANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHQUT - aanöesloten bil deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vb Gertenbach

ir. wagenaar
wil geen bomen vellen
in zandvoort
De kongreszaal van Zomerlust was vrijdag-
avond j.l. net zo vol als een jaar daarvoor,
toen het Genootschap Oud-Zandvoort werd
opgericht. De laatkomers konden met
moeite nog een stoel vinden en het was
duidelijk dat de voorzitter, Ir. C. J. Wage-
naar, met deze grote belangstelling bijzon-
der In zijn schik was.
Na zijn vreugde hierover te hebben geuit
gaf hij onmiddellijk het woord aan de heer
P. Brune, sekretaris van het Genootschap.
De heer Brune memoreerde het enthousias-
me waarmede het Genootschap verleden
jaar om deze tijd startte en deelde mede
dat thans 207 leden en 19 begunstigers
staan ingeschreven. Zeer erkentelijk toonde
spreker zich voor de medewerking die in-
zake de te stichten Oudheidkamer van het
gemeentebestuur wordt ondervonden.

Uit het verslag van de penningmeester, de
heer T. R. Althuisius, bleek dat het Genoot-
schap financieel gezond en het financieel
beheer bij hem in goede handen is.
De heer Wagenaar begon hierna zijn eau-
serie over het onderwerp 'Staan er monu-
menten in Zandvoort?'
Dit bleken er slechts twee te zijn, de her-
vormde kerk en Groot-Bentveld, dat thans
ook onder Zandvoort valt. Gaat men ech-
ter uit van de betekenis van het woord mo-
nument volgens het woordenboek dan be-
staan er in Zandvoort natuurlijk meer mo-
numenten. Spreker meende dat, nu er door
de bezuinigingsmaatregelen op het Ministe-
rie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappe-
lijk Werk van rijkswege geen subsidie ver-
wacht kan worden, een beroep zal moeten
worden gedaan op de plaatselijke overheid.
Wat de Noordbuurt betreft veronderstelde
de heer Wagenaar dat deze dank zij de
plannen van de stedebouwkundige, dr. ir.
C. Th. Nix, een kans heeft te blijven be-
staan. De dia's die hierna vertoond werden
waren grotendeels afkomstig van foto's van
akwarellen, genomen in het gemeentearchief
van Haarlem en eigenlijk is het toch wel
een beetje vreemd dat men voor het ver-
krijgen van deze specifiek zandvoortse ta-
fereeltjes bij het gemeentearchief van Haar-
lem terecht moest komen. Maar goed, het
Genootschap heeft nu de dia's en de bron
werd met dankbaarheid vermeld. Enkele
van de kleurendia's over de zandvoortse
kostuums, die de afgelopen zomer tijdens
de tentoonstelling in het Gemeenschapshuis
zo'n sukses hadden, werden weer vertoond.
De heer Wagenaar deelde mede dat het
Openluchtmuseum in Arnhem belangstelling
voor deze dia's heeft en om kopiën heeft
gevraagd. De voorzitter noemde het bij di-
verse gelegenheden dragen van oude kle-
derdrachten een sympathieke wijze van kle-
derdrachten bewaren. (Nu we toch niet

LOGOS BELEGT MEETING
IN EIGEN PAND
In het onlangs gereedgekomen aksiecentrum
van de zandvoortse jongerengroep Loges
aan de Kruisstraat vindt a.s. donderdag een
openbare meeting plaats. Nu Logos over
een eigen home beschikt wil de groep van
hieruit de kommunikatie binnen de eigen
aanhang verbeteren om bij de te voeren
akties optimale resultaten te kunnen berei-
ken. Tijdens de bijeenkomst van donderdag-
avond zal van gedachten worden gewisseld
over het opstellen van een nieuw beleids-
en aktieprogramma, waarbij o.m. de inrich-
ting van een sleep-in voor de komende zo-
mermaanden, de reorganisatie van de hulp-
diensten en de kontakten met Release Haar-
lem ter sprake zullen komen. De organisa-
tievorm van Logos zal eveneens deel van
de besprekingen uitmaken.
Iedereen die In het werk en de doelstellin-
gen van Logos is geïnteresseerd is van
harte welkom in de Kruisstraat. Zij die de
weg naar het Logospandje niet weten te
vinden: de Kruisstraat is komende vanaf het
dorpscentrum via de lange zijstraat rechts
van het Gastheisplein te bereiken. De aan-
vang van de meeting is vastgesteld op
20.00 uur.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

14dec. 01.03 08.59 13.26 21.13
15dec. 01.52 09.43 14.06 22.04
lödec. 02.29 10.18 14.44 22.33

uitkomen met de ons toegemeten plaats-
ruimte kunnen we ten aanzien van het zand-
voortse kostuum ook nog wel even vertel-
len dat een dezer dagen een kappenplooi-
ster aan leden van de Wurf verhaalde dat
er vroeger mogelijk verschil was tussen de
kappen van katholieke en protestantse vrou-
wen. Voor geïnteresseerden aardig om dit
eens na te vorsen).
De heer Wagenaar eindigde zijn causerie
met zijn oprechte verontwaardiging te uiten
over het gebrek aan bomen in onze bad-
plaats. 'Het lijkt wel of men in Zandvoort
iets tegen bomen heeft', aldus spreker. Met
een door hem gemaakte berekening toon-
de de heer Wagenaar aan dat het finan-
cieel mogelijk moet zijn Zandvoort weer van
bomen te voorzien en een dia van een bo-
men- en bloemenrijk plaatsje aan de oost-
kust van skandinaviê, een plaatsje als
Zandvoort maar met een kouder en guurder
klimaat, bewees dat zo'n klimaat beslist
geen bezwaar hoeft te zijn. Bovendien acht-
te de voorzitter in deze tijd van miljeuver-
vuiling bomen toch wel een zeer waarde-
vol bezit. Deze opvatting van het Genoot-
schap zouden wij persoonlijk al belangrijk
genoeg vinden om het verzoek van de hr.
Wagenaar aan de aanwezigen om elk één
nieuw lid te maken, van harte te onder-
steunen.

Na de pauze werden films over het vroe-
gere Zandvoort vertoond, indertijd opgeno-
men door de heer W. van der Mije Azn.
Beelden van de tram, de volle schapenhok-
ken, maar ook van hoogtepunten uit het
Zandvoort van pas na de oorlog, het af-
scheid van burgemeester Van Alphen, de
aankomst van burgemeester Van Fenema
en echtgenote in onze gemeente, zijn instal-
latie, bevrijdingsfeesten en opnamen van
strenge winters. Films die bijzonder in de
smaak vielen en een welverdiend applaus
oogstten.
Vervolgens mocht de wethouder van kultu-
rele zaken, de heer K. C. van der Mije
Pzn., die vergezeld was van zijn echtgeno-
te, de voor de heer P. van der Mije KCzn.
bestemde erepenning van het Genootschap
in ontvangst nemen. Het was de eerste
maal dat deze penning werd uitgereikt en
het Genootschap wilde hiermede uiting ge-
ven aan zijn bewondering en waardering
voor de heer Van der Mije. aan wie Zand-
voort heel veel verschuldigd is.
De heer K. C. van der Mije bracht het Ge-
nootschap dank namens zijn vader die door
ziekte verhinderd was de penning persoon-
lijk in ontvangst te nemen. De verrichtingen
van het Genootschap Oud Zandvoort en
vooral de plannen voor de Oudheidkamer
worden door mijn vader met belangstelling
gevolgd, aldus de wethouder.
We willen besluiten met een woord van
waardering voor de muzikale begeleiding
van de heer Herman Teunissen, die niet al-
leen de gehele avond achtergrondmuzlek
verzorgde, maar bij het vertonen van de
films door bijpassende muziek de aanwezi-
gen deed vergeten dat het 'stomme' films
waren. Met het zingen van de eerste twee
koupletten van het zandvoortse volkslied
werd deze geslaagde avond van het Ge-
nootschap Oud-Zandvoort besloten.

Kr.M.

ook Noordbuurt heeft monumenten ....

ouderen moeten opnieuw
in de schoolbanken
De bestaande Instellingen voor beroeps-
onderwijs, van het laagste tot het hoogste
niveau, zullen in de toekomst hun poorten
ook voor ouderen moeten openstellen.

In een door de COP (Commissie Opvoering
Produktiviteit van de SER) gepubliceerde
studie wordt dit een erg voor de hand lig-
gende, maar in Nederland nog maar beperkt
geaksepteerde oplossing genoemd van de
problematiek rond de omschakeling en om-
scholing van ouderen.
Volgens de studie zijn ouderen van alle leef-
tijdsgroepen, ook zestigers, heel goed in
staat te leren. Dit is uit eksperimenten ge-
bleken.
In alle ontwikkelde landen ziet men zich
gesteld voor een levensgroot probleem, na-
melijk dat van de omschakeling en omscho-
ling van volwassenen, zegt de COP. Noch
in Europa noch in Amerika heeft men zicht
op de volle omvang van het probleem. Voor
incidentele moeilijkheden worden incidentele
maatregelen getroffen.
De aanbevolen openstelling van alle instellin-
gen voor beroepsonderwijs voor ouderen,
vereist een bereidheid bij het beroepsonder-
wijs om de onderwijsmethoden gedeeltelijk
te herzien en ze mede af te stemmen op de
karakteristieken van de oudere kandidaten.

Deze omvorming zou nu reeds moeten wor-
den voorbereid. Om de oudere kandidaten
aan de vereiste vooropleiding te helpen
zouden instruktiemedia en -technieken, die
brede groepen bereiken, zoals televisie en
schriftelijke lessen, kunnen worden ingezet.
Men zou op die manier de kandidaten op
mavo-niveau kunnen brengen. Anderzijds
dient men geen overdreven eisen van voor-
opleiding te stellen wanneer dit niet nood-
zakelijk blijkt om met een redelijke kans op
sukses een vervolgstudie te doorlopen.
De financiële tegemoetkoming (studiebeur-
zen) voor oudere om te scholen werknemers
dienen zodanig te zijn, dat het mogelijk is
zonder een al te grote terugval in het be-
steedbare inkomen, een nieuwe opleiding te
volgen.
Voor de oudere werknemers zijn de moei-
lijkheden, die het verlies van de mogelijk-
heid tot uitoefening van hun beroep met zich
brengen het grootst. Werkloosheid is boven-
dien voor hen het ergst omdat juist bij hen
de behoeften aan zekerheid en sociale kón-
takten op de eerste plaats komen. Het kern-
probleem, waarmede vele ouderen worden
gekonfronteerd en dat voor velen misschien
wel de voornaamste bron van onzekerheid
is is het ontbreken van voldoende scholing
in de jeugd.

zandvoortmeeuwen
won zondag
van koploper
elinkwijk
Het wonder Is geschied. Zandvoortmeeuwen
versloeg met niet minder dan twee doet-
punten koploper Elinkwijk, dat nog steeds
ongeslagen was. Met 4 tegen 2 werden de
Utrechtenaren op eigen terrein verslagen,
een uitslag die vriend noch tegenstander
verwacht had. Zandvoortmeeuwen had beide
punten dringend nodig- en steeg door dit
resultaat een bescheiden plaatsje omhoog.

Het viel onmiddellijk op, dat Zandv.m. on-
bevangen de tegenstander tegemoet trad.
Weliswaar toonde Elinkwijk over een bete-
re fechnjek te beschikken, maar het ont-
brak aan voldoende schutters.
Zandv.m. moest vele malen de buitenspel-
val als hulpmiddel gebruiken, waardoor de
gastheren wel eens ontmoedigd werden. De
eerste aanvallen waren nog voor Zandv.m.,
maar ook aan de andere kant moest doel-
man Bos enige malen handelend optreden.
Het spel speelde zich meestal op het mid-
denveid af en had in het algemeen weinig
aantrekkelijks. In de resterende vijf minu-
ten voor rust begon het drama voor Elink-
wijk.
Eerst had Zandv.m. een ware belegering
moeten doorstaan, o.m. door vijf hoekschop-
pen, maar daarna was het Aaldert Stobbe-
laar die de bal scherp voor het doel trok.
De Utrechtse achterhoede greep niet in, zo-
dat de vrijstaande Bruijnzeel de bal rustig
in het doel kon schuiven (O—1). Drie mi-
nuten later volgde een voorzet van Arend
Koster naar Bruijnzeel, die een paar ach-
terspelers het nakijken gaf en op beheerste
wijze ook doelman Lazet passeerde (O—2).
De Zandvoortmeeuwen-aanhang was in de
rust wel blij, maar nog niet gerust. Elink-
wijk beschikte over een betere techniek,
maar voor het doel gekomen had men wei-
nig richtingsgevoel. Beide doelen ontsnap-
ten een paar maal aan dreigend gevaar,
hetgeen het spel aantrekkelijk maakte. In
de 22e minuut volgde een Elinkwijkdpel-
punt, dat door de goed leidende scheids-
rechter Van Tour wegens buitenspel werd
afgewezen. Een gevoel van opluchting kon
gekonstateerd worden. Dit gevoel duurde
slechts 1 minuut, want toen zorgde de pit-
tige Salempessy voor een doelpunt in de
door Henk Bos verlaten veste (1—2).
Elinkwijk rook de gelijkmaker en kwam ge-
weldig opzetten. De Zandvoorters hielden
hun hoofd koel, hoewel Elinkwijk zeer veel
vrije schoppen te nemen kreeg. Toen ech-
ter Engel Stobbelaar de bal in de 27e mi-
nuut naar zijn broer Aaldert speelde volgde
een volkomen onhoudbaar schot en het was
1—3. Engel moest even later plaats ma-
ken voor G. Koper, terwijl M. Koper de
plaats van Koning kreeg toegewezen.
Elinkwijk gaf de moed niet op en had in de
34e minuut sukses toen Zorge uit een pass
van Van der Linden onhoudbaar voor zijn
ploeg scoorde (2—3). De strijd werd in-
middels zeer spannend om dat de Utrechtse
ploeg nog steeds op de gelijkmaker reken-
de. Zandvoortmeeuwen verdedigde met alle
beschikbare middelen, hoewel het er dikwijls
om spande. In de laatste minuut kreeg
Bruijnzeel de bal van een achterspeler toe-
gespeeld en had weinig moeite om Lazet
voor de derde maal te passeren. Maar toen
was de stand 4—2 in het voordeel van de
zandvoortse ploeg, die in uitwedstrijden
meerdere punten weet te behalen dan op
eigen terein. Maar Zandvoortmeeuwen
zit nog steeds in de gevaarlijke zone en
moet zorgen ook a.s. zondag tegen ZVV
goed uit de bus te komen.

De ranglijst na j.l. zondag is:

OVVO 12 8 3 1
Elinkwijk 12 7 4 1
SDW 12 6 4 2
Uithoorn 12 3 8 1
Zilverm 12 5 2 5
Rood Wit A ... 12 2 8 2
Hollandia 12 3 5 4
AFC 12 3 4 5
DCG 12 4 2 6
Zandvoortm. ... 12 2 4 6
De Spartaan ... 12 2 4 6
ZVV 12 O 6 6

19 14—3
18 19—4
16 18—9
14 17—13
12 19—20
12 6—10
11 18—14
10 14—16
10 16—20
8 15—23
8 9—16
6 9—19



Napoleon: Slag bij Waterloo 1815 1e Wereldoorlog 1914-18 San Quentin 1952 Ontvlucht 1964

Dit is ZWARTE NELIS, zijn afgang begon bij Waterloo, dook onder tot 14-18, werd toen gebruikt als doelwit, dook later weer op in de San Quentingevangenis
in Amerika voor het om zeep brengen van een dinosaurus, doch wist te ontvluchten, door zich van de 20 m hoge muur te laten vallen, omdat hij dacht, dat hij
kon vliegen. Nu alle gekheid op een stokkie. Dit is:
Menno Swart, in Amsterdam geboren, 21 jaar oud, en monteur bij [?adio Peeters. Doet graag zijn best om de klanten het naar hun zin te maken. Wil er zelfs
voor overwerken. In technisch opzicht is hij een goed monteur. Werkt snel en efficiënt. U zult hem wel eens hebben zien rijden in die rode Eend. Verder hoopt
hij u allemaal eens te ontmoeten om u zijn diensten te bewijzen. Belt u 02507—3618 en u kunt hem om raad vragen of even laten komen.

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A«

Begrafenis - Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

adverteren
doet verkopen

Voor hef BESTE

!P Rf; E ir S

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.^

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
Zantlvoort

REPARATIE , VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

ÜSLANK EELTÏNK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

ZANDVOQRT HALTESTRAAT 3

EXTRA VOORDELIG DEZE WEEK!
750 gram hamlappen mager en van de frikando . 6.15
750 gram varkensfrikando stukje 6.98
750 gram riblappen 6.15

me
K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

2 stuks
Filet.
American

1.78

250 gram
Smeerworst

98 et,

200 gram
Vleessalade

98 et.

WEEKENDREKLAME:
100 gram Slagersham en
100 gram Parijser Boterh.worst

de maaltijd in een koekje

S.29
VOOR FIJNPROEVERS!

100 gr. Varkenshaasjes .
100 gr. Wiener Schnitsel
100 gr. Kogelblefstuk ...
lOOgr. Haasblefstuk ...
100 gr. Satévlees

(heel mager) O.SO
100 gr. Heel malse

biefstuk

1.45
1.25
1.80
2.70

1.60

EXTRA REKLAME
DINSDAG:
500 gr. Varkenskarb.
250 gr. Smeerworst

3.15
0.98

GEZOND EN HEEL LEKKER:
100 gr. Rauwe lever 0.30
Even door de bloem en dan

bakken als biefstuk
VLEES HALF OM:
Rund, kalfs- en varken voor ,
Goulash en Haché

500 gram 2.98
Heerlijk met gratis kruiden
WOENSDAG GEHAKTKDAG:
500 gr. Heerlijk

vleesgehakt 2.18
Slavinken
Hamburgers (TO
Frikandellen W

p. stuk

150 gr. Ham 1.39
ISOgr.Gebr. Frikando ... 1.79
150 gr. Gebr. Rosbïef ... 1.79
ISOgr.Saks 0.99
150 gr. Jachtworst , 0.99
150 gr. Lever 1.39
150 gr. Pekelvlees 1.29
150 gr. Berliner 0.99
250 gr. Gekookte

rookworst 1.45

BEGRAFENISSEN

CREMATIES - TRANSPORTEN
Begrafenisonderneming

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Tel. 023-260533
Voor Zandvoort tel. 2872

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijrfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973

DONDERDAG:
250 gr. Tartaar
100 gr. Berliner en
100 gr. Jachtworst

.. 2.13

1.15
samen

ZIE ONZE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvooit - Telefoon 2663

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044, 3065 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2282 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365. Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn,, wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

HONDEN
Voor deskundig
Knippen ( diverse
Scheren winter-
Plukken ( modellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7, tel. 4999

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 26%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

BANKSTELLEN, direkt van'
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk. -
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595,-; of 1 x ƒ 160,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507-6566.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

HOOFPPfjNPOEPPRS
HELPEN

l

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

N.V. Cemsto vraagt

vrl. en mnl.
personeel

voor het schoonhouden van kantoren
te Zandvoort.
Werktijden van 17.00—21.00 uur.

Inlichtingen aan ons kantoor
Nassaulaan 30 te Haarlem.
Telefoon 023—31 1855.
Vragen naar de heer Van Dijk.

Breng uw lakens
gewassen Sp
en gestreken ij
goedkoper §
dan bij U thuis! p

Uw maxi lakens voor een
m\n\ prijs I «»

Wasserij SNEL-
DEPOT WASSALON, Halte- %|
straat 63b. leg

INSTALLATIE B U R E A U

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat

Zandvoort • Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

KERSTBOMEN

BLOEIENDE PLANTEN

KERSTSTUKKEN

GROEN - HULST e.d.

Kwekerij

P. van K leef f
Van Stolbergweg IA

Geopend tot 's avonds 9 uur.

Zoek nu reeds uw boom uit.
Aflevering op de door u gewenste dag.

Wilt u. zelf kerststukjes maken?
Wij leveren alle benodigdheden.
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ Ï3,50 per jaar
per post f 17.50; buitenland f 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bil deNED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

ir. wagenaar
wil geen bomen vellen
in zandvoort
De kongreszaal van Zomerlust was vrijdag-
avond j.l. net zo vol als een jaar daarvoor,
toen het Genootschap Oud-Zandvoort werd
opgericht. De laatkomers konden met
moeite nog een stoel vinden en het was
duidelijk dat de voorzitter, Ir. C. J. Wage-
naar, met deze grote belangstelling bijzon-
der in zijn schik was.
Na zijn vreugde hierover te hebben geuit
gaf hij onmiddellijk het woord aan de heer
P. Brune, sekretaris van het Genootschap.
De heer Brune memoreerde het enthouslas-
me waarmede het Genootschap verleden
jaar om deze tijd startte en deelde mede
dat thans 207 leden en 19 begunstigers
staan ingeschreven. Zeer erkentelijk toonde
spreker zich voor de medewerking die In-
zake de te stichten Oudheidkamer van het
gemeentebestuur wordt ondervonden.

Uit het verslag van de penningmeester, de
heer T. R. Althuisius, bleek dat het Genoot
schap financieel gezond en het financieel
beheer bij hem in goede handen is.
De heer Wagenaar begon hierna zijn eau-
serie over het onderwerp 'Staan er monu-
menten in Zandvoort?'
Dit bleken er slechts twee te zijn, de her-
vormde kerk en Groot-Bentveld, dat thans
ook onder Zandvoort valt. Gaat men ech-
ter uit van de betekenis van het woord mo-
nument volgens het woordenboek dan be-
staan er in Zandvoort natuurlijk meer mo-
numenten. Spreker meende dat, nu er door
de bezuinigingsmaatregelen op het Ministe-
rie van Cultuur, Rekreatie'en Maatschappe-
lijk Werk van rijkswege geen subsidie ver-
wacht kan worden, een beroep zal moeten
worden gedaan op de plaatselijke overheid.
Wat de Noordbuurt betreft veronderstelde
de heer Wagenaar dat deze dank zij de
plannen van de stedebouwkundige, dr. ir.
C. Th. Nix, een kans heeft te blijven be-
staan. De dia's die hierna vertoond werden
waren grotendeels afkomstig van foto's van
akwarellen, genomen in het gemeentearchief
van Haarlem en eigenlijk is het toch wel
een beetje vreemd dat men voor het ver-
krijgen van deze specifiek zandvoortse ta-
fereeltjes bij het gemeentearchief van Haar-
lem terecht moest komen. Maar goed, het
Genootschap heeft nu de dia's en de bron
werd met dankbaarheid vermeld. Enkele
van de kleurendia's over de zandvoortse
kostuums, die de afgelopen zomer tijdens
de tentoonstelling in het Gemeenschapshuis
zo'n sukses hadden, werden weer vertoond.
De heer Wagenaar deelde mede dat het
Openluchtmuseum in Arnhem belangstelling
voor deze dia's heeft en om kopiën heeft
gevraagd. De voorzitter noemde het bij di-
verse gelegenheden dragen van oude kle-
derdrachten een sympathieke wijze van kle-
derdrachten bewaren. (Nu we toch niet

LOGOS BELEGT MEETING
IN EIGEN PAND
In het onlangs gereedgekomen aksiecentrum
van de zandvoortse jongerengroep Loges
aan de Kruisstraat vindt a.s. donderdag een
openbare meeting plaats. Nu Logos over
een eigen home beschikt wil de groep van
hieruit de kommunikatie binnen de eigen
aanhang verbeteren om bij de te voeren
akties optimale resultaten te kunnen berei-
ken. Tijdens de bijeenkomst van donderdag-
avond zal van gedachten worden gewisseld
over het opstellen van een nieuw beleids-
en aktieprogramma, waarbij o.m. de inrich-
ting van een sleep-in voor de komende zo-
mermaanden, de reorganisatie van de hulp-
diensten en de kontakten met Release Haar-
lem ter sprake zullen komen. De organisa-
tievorm van Logos zal eveneens deel van
de besprekingen uitmaken. ,
ledereen die in het werk en de doelstellin-
gen van Logos is geïnteresseerd is van
harte welkom in de Kruisstraat. Zij die de
weg naar het Logospandje niet weten te
vinden: de Kruisstraat is komende vanaf het
dorpscentrum via de lange zijstraat rechts
van het Gastheisplein te bereiken. De aan-
vang van de meeting is vastgesteld op
20.00 uur.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

14dec. 01.03 08.59 13.26 21.13
15dec. 01.52 09.43 14.06 22.04
16dec. 02.29 10.18 14.44 22.33

uitkomen met de ons toegemeten plaats-
ruimte kunnen we ten aanzien van het zand-
voortse kostuum ook nog wel even vertel-
len dat een dezer dagen een kappenplooi-
ster aan leden van de Wurf verhaalde dat
er vroeger mogelijk verschil was tussen de
kappen van katholieke en protestantse vrou-
wen. Voor geïnteresseerden aardig om dit
eens na te vorsen).
De heer Wagenaar eindigde zijn causerie
met zijn oprechte verontwaardiging te uiten
over het gebrek aan bomen in onze bad-
plaats. 'Het lijkt wel of men in Zandvoort
iets tegen bomen heeft', aldus spreker. Met
een door hem gemaakte berekening toon-
de de heer Wagenaar aan dat het finan-
cieel mogelijk moet zijn Zandvoort weer van
bomen te voorzien en een dia van een bo-
men- en bloemenrijk plaatsje aan de oost-
kust van skandinaviê, een plaatsje als
Zandvoort maar met een kouder en guurder
klimaat, bewees dat zo'n klimaat beslist
geen bezwaar hoeft te zijn. Bovendien acht-
te de voorzitter in deze tijd van miljeuver-
vuiling bomen toch wel een zeer waarde-
vol bezit. Deze opvatting van het Genoot-
schap zouden wij persoonlijk al belangrijk
genoeg vinden om het verzoek van de hr.
Wagenaar aan de aanwezigen om elk één
nieuw lid te maken, van harte te onder-
steunen.

Na de pauze werden films over het vroe-
gere Zandvoort vertoond, indertijd opgeno-
men door de heer W. van der Mije Azn.
Beelden van de tram, de volle schapenhok-
ken, maar ook van hoogtepunten uit het
Zandvoort van pas na de oorlog, het af-
scheid van burgemeester Van Alphen, de
aankomst van burgemeester Van Fenema
en echtgenote in onze gemeente, zijn instal-
latie, bevrijdingsfeesten en opnamen van
strenge winters. Films die bijzonder in de
smaak vielen en een welverdiend applaus
oogstten.
Vervolgens mocht de wethouder van kultu-
rele zaken, de heet K. C. van der Mije
Pzn., die vergezeld was van zijn echtgeno-
te, de voor de heer P. van der Mije KCzn.
bestemde erepenning van het Genootschap
in ontvangst nemen. Het was de eerste
maal dat deze penning werd uitgereikt en
het Genootschap wilde hiermede uiting ge-
ven aan zijn bewondering en waardering
voor de heer Van der Mije, aan wie Zand-
voort heel veel verschuldigd is.
De heer K. C. van der Mije bracht het Ge-
nootschap dank namens zijn vader die door
ziekte verhinderd was de penning persoon-
lijk in ontvangst te nemen. De verrichtingen
van het Genootschap Oud Zandvoort en
vooral de plannen voor de Oudheidkamer
worden door mijn vader met belangstelling
gevolgd, aldus de wethouder.
We willen besluiten met een woord van
waardering voor de muzikale begeleiding
van de heer Herman Teunissen, die niet al-
leen de gehele avond achtergrondmuzlek
verzorgde, maar bij het vertonen van de
films door bijpassende muziek de aanwezi-
gen deed vergeten dat het 'stomme' films
waren. Met het zingen van de eerste twee
koupletten van het zandvoortse volkslied
werd deze geslaagde avond van het Ge-
nootschap Oud-Zandvoort besloten.

Kr.M.

ook Noordbuurt heeft monumenten ,

ouderen moeten opnieuw
in de schoolbanken
De bestaande instellingen voor beroeps-
onderwijs, van het laagste tot het hoogste
niveau, zullen In de toekomst hun poorten
ook voor ouderen moeten openstellen.

In een door de COP (Commissie Opvoering
Produktiviteit van de SER) gepubliceerde
studie wordt dit een erg voor de hand lig-
gende, maar in Nederland nog maar beperkt
geaksepteerde oplossing genoemd van de
problematiek rond de omschakeling en om-
scholing van ouderen.
Volgens de studie zijn ouderen van alle leef-
tijdsgroepen, ook zestigers, heel goed in
staat te leren. Dit is uit eksperimenten ge-
bleken.
In alle ontwikkelde landen ziet men zich
gesteld voor een levensgroot probleem, na-
melijk dat van de omschakeling en omscho-
ling van volwassenen, zegt de COP. Noch
in Europa noch in Amerika heeft men zicht
op de volle omvang van het probleem. Voor
incidentele moeilijkheden worden incidentele
maatregelen getroffen.
De aanbevolen openstelling van alle instellin-
gen voor beroepsonderwijs voor ouderen,
vereist een bereidheid bij het beroepsonder-
wijs om de onderwijsmethoden gedeeltelijk
te herzien en ze mede af te stemmen op de
karakteristieken van de oudere kandidaten.

Deze omvorming zou nu reeds moeten wor-
den voorbereid. Om de oudere kandidaten
aan de vereiste vooropleiding te helpen
zouden instruktiemedia en -technieken, die
brede groepen bereiken, zoals televisie en
schriftelijke lessen, kunnen worden ingezet.
Men zou op die manier de kandidaten op
mavo-niveau kunnen brengen. Anderzijds
dient men geen overdreven eisen van voor-
opleiding te stellen wanneer dit niet nood-
zakelijk blijkt om met een redelijke kans op
sukses een vervolgstudie te doorlopen.
De financiële tegemoetkoming (studiebeur-
zen) voor oudere om te scholen werknemers
dienen zodanig te zijn, dat het mogelijk is
zonder een al te grote terugval in het be-
steedbare inkomen, een nieuwe opleiding te
volgen.
Voor de oudere werknemers zijn de moei-
lijkheden, die het verlies van de mogelijk-
heid tot uitoefening van hun beroep met zich
brengen het grootst. Werkloosheid is boven-
dien voor hen het ergst omdat juist bij hen
de behoeften aan zekerheid en sociale kón-
takten op de eerste plaats komen. Het kern-
probleem, waarmede vele ouderen worden
gekonfronteerd en dat voor velen misschien
wel de voornaamste bron van onzekerheid
is is het ontbreken van voldoende scholing
in de jeugd.

zandvoortmeeuwen
won zondag
van koploper
elinkwijk
Het wonder Is geschied. Zandvoortmeeuwen
versloeg met niet minder dan twee doel-
punten koploper Elinkwijk, dat nog steeds
ongeslagen was. Met 4 tegen 2 werden de
Utrechtenaren op eigen terrein verslagen,
een uitslag die vriend noch tegenstander
verwacht had. Zandvoortmeeuwen had beide
punten dringend nodig' en steeg door dit
resultaat een bescheiden plaatsje omhoog.

Het viel onmiddellijk op, dat Zandv.m. on-
bevangen de tegenstander tegemoet trad.
Weliswaar toonde Elinkwijk over een bete-
re tachrjjek te beschikken, maar het ont-
brak aan voldoende schutters.
Zandv.m. moest vele malen de buitenspel-
val als hulpmiddel gebruiken, waardoor de
gastheren wel eens ontmoedigd werden. De
eerste aanvallen waren nog voor Zandv.m.,
maar ook aan de andere kant moest doel-
man Bos enige malen handelend optreden.
Het spel speelde zich meestal op het mid-
denveld af en had in het algemeen weinig
aantrekkelijks. In de resterende vijf minu-
ten voor rust begon het drama voor Elink-
wijk.
Eerst had Zandv.m. een ware belegering
moeten doorstaan, o.m. door vijf hoekschop-
pen, maar daarna was het Aaldert Stobbe-
laar die de bal scherp voor het doel trok.
De Utrechtse achterhoede greep niet in, zo-
dat de vrijstaande Bruijnzeel de bal rustig
in het doel kon schuiven (O—1). Drie mi-
nuten later volgde een voorzet van Arend
Koster naar Bruijnzeel, die een paar ach-
terspelers het nakijken gaf en op beheerste
wijze ook doelman Lazet passeerde (O—2).
De Zandvoprtmeeuwen-aanhang was in de
rust wel blij, maar nog niet gerust. Elink-
wijk beschikte over een betere techniek,
maar voor het doel gekomen had men wei-
nig richtingsgevoel. Beide doelen ontsnap-
ten een paar maal aan dreigend gevaar,
hetgeen het spel aantrekkelijk maakte. In
de 22e minuut volgde een Elinkwijkdoel-
punt, dat door de goed leidende scheids-
rechter Van Tour wegens buitenspel werd
afgewezen. Een gevoel van opluchting kon
gekonstateerd worden. Dit gevoel duurde
slechts 1 minuut, want toen zorgde de pit-
tige Salempessy voor een doelpunt in de
door Henk Bos verlaten veste (1—2).
Elinkwijk rook de gelijkmaker en kwam ge-
weldig opzetten. De Zandvoorters hielden
hun hoofd koel, hoewel Elinkwijk zeer veel
vrije schoppen te nemen kreeg. Toen ech-
ter Engel Stobbelaar de bal in de 27e mi-
nuut naar zijn broer Aaldert speelde volgde
een volkomen onhoudbaar schot en het was
1—3. Engel moest even later plaats ma-
ken voor G. Koper, terwijl M. Koper de
plaats van Koning kreeg toegewezen.
Elinkwijk gaf de moed niet op en had in de
34e minuut sukses toen Zorge uit een pass
van Van der Linden onhoudbaar voor zijn
ploeg scoorde (2—3). De strijd werd in-
middels zeer spannend om dat de Utrechtse
ploeg nog steeds op de gelijkmaker reken-
de. Zandvoortmeeuwen verdedigde met alle
beschikbare middelen, hoewel het er dikwijls
om spande. In de laatste minuut kreeg
Bruijnzeel de bal van een achterspeler toe-
gespeeld en had weinig moeite om Lazet
voor de derde maal te passeren. Maar toen
was de stand 4—2 in het voordeel van de
zandvoortse ploeg, die in uitwedstrijden
meerdere punten weet te behalen dan op
eigen terein. Maar Zandvoortmeeuwen
zit nog steeds in de gevaarlijke zone en
moet zorgen ook a.s. zondag tegen ZVV
goed uit de bus te komen.

De ranglijst na j.l

OVVO
Elinkwijk
SDW
Uithoorn
Zilverm
Rood Wit A ...
Hollandia
AFC
DCG
Zandvoortm. ...
De Spartaan ...
ZVV

. zondag is:

12 8 3 1
12 7 4 1
12 6 4 2
12 3 8 1
12 5 2 5
12 2 8 2
12 3 5 4
12 3 4 5
12 4 2 6
12 2 4 6
12 2 4 6
12 O 6 6

19 14—3
18 19—4
16 18—9
14 17—13
12 19—20
12 6—10
11 18—14
10 14—16
10 16—20
8 15—23
8 9—16
6 9—19



Voor het hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van 'onze
zorgzame vader, lieve grootvader en overgrootvader, onze beste broer, zwager en'oom

KLAAS LANGEREIS
betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
W. M. Langereis

Haarlem, december 1971-
J. J. Hamelinkstraat 48-1-

Heden overleed na een kortstondige
ziekte, voorzien van de H. Sacramen-
ten der Zieken, onze lieve tante

JACOBA VAN DER SCHINKEL
„in "de leeftijd'van'ruim 88 jaar.

,Uit aller naam:
•V'1 ~"Q, -i-W: A- van Deursen

Zandvoort. 12 december 1971
Haarlemmerstraat 34

[ Correspondentie-adres:
"Schelpenplein 9
De Eucharistievieringen worden ge-
houden op dinsdag 14 december om
19.30 uut en woensdag 15 december
om ,10.30 uur, de uitvaartdienst, waar-
na de begrafenis in het familegraf
aldaar. " '
De overledene ligt opgebaard In de
rouwkamer van' 'de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de be-
grafenis in gebouw ,,De Krocht".

A U T O R I J S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Losprijs / 12,50 per uur.
Van Lennepweg 20/2, telefoon 4948.

Haarlem, Karel v. Manderstraat 91.
-..Tel. 023—325713.

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

•- > f. »'v . ,
•> 2000 Brandmelding-

4444 Politie (alleen^noodgevallen)

.9043.3044. 3065 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
,.,,6r . keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

. 0323) 242212 Garage Flinterman, Zand-
: -voortselaan-365, Bentveld, SAAB-

service-dealer

'2424 "Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27.̂ =. •_ -

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Z.S.V. 'Zandvooïtmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 11 december:

Zandvoortm.—VVRA
Zandvoortm. 2-VVSV
Zandvportm. 3—SAC 9

B-junioren:
Zandvoortm. 3-HSeel Wit 2
SCW 1—Zandvoortm. 4

C-junioren:
HFC 1—Zandvoortm. 1
Terrasvogels 1—Zandvoortm. 2
HFC 4—Zandvoortm. 4
Haarlem 5—Zandvoortm. 5
EDO 5—Zandvoortm. 6

A-pupillen:
EDO 1—Zandvoortm. 1
TZB 2—Zandvoortm. 3
EDO 4—Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5-Halfweg 5
EHS 3—Zandvoortm. 6
Zandvoortm. 7—DSS 5

B-pupillen:
Bloemendaal b—Zandvoortm. b
TYBB c—Zandvoortm. c
Zandvoortm. e—Schoten d

Uitslagen zondag 12 december:
Elinkwijk — Zandvoortm.
Volendam 4 — Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3 — ZSGO 2
Zandvoortm. 4 — Bl'daal 3
Zandvoortm. 5 — EDO- 4
Zandvoortm. 7- DIOS~2
Beverwijk 5 — Zandv6"brtm. 8
Zandvoortm. 10 — WH 6
Zandvoortm. 11 — DC 1OO

A-junioren:
Zandvoortm. 1- SVY 1

2—1
1—6
0—0

2—1
0—0

0—2
5—0
2—5
7—1
1—0

1 — 1
0—2
0—2
3—1
6—0
1—1

0—3
0—2
1—2

2 — 4
1 — O
3 — 2
2 — O
5 — 1
1 — 3

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

B A R • D I S K O T H E E K

The
Bang*

Stationsstraat 17 • Zandvoort
Tel. 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

BIJEENKOMST NCVB
De, afd. Zandvoort van de Ned. Chr.' Vrou-
wenbond belegt a.s. vrijdag in de Calvijn-
zaal naast de geref. kerk een bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst zal de heer W. Nijhof
een kerstvertelling van Charles Dickens
'deklameren. " >,

ENGELSMAN IN BAR
NEERGESTOKEN ,
In de nacht van zaterdag op zondag is tij-
dens onenigheid tussen enkele bezoekers
van een bar in de Haltestraat een tot op
heden onbekend gebleven engelsman door
een 22-jarige haarlemse monteur met ver-
scheidene messteken, waaronder een in
de hartstreek, neergestoken. Het slachtoffer
werd door de cafébezoekers naar de Maria-
stichting in Haarlem overgebracht. Zijn toe-
stand is momenteel redelijk,- maar hij kan
nog niet door de politie worden gehoord.
De messentrekker is inmiddels in zijn woon-
plaats aangehouden en voor de officier van
justitie geleid. Over de ware toedracht van
de zaak is nog niets bekend.

DRIE BROERS BEKENDEN
BRAND IN
KONSULTATIEBUREAU
TE HEBBEN GESTICHT
De oorzaak van de brand welke vorige
maand de bovenverdieping van het gemeen-
telijk konsultatiebureau verwoestte en een
schade van ƒ 40.000.— aanrichtte, is pp-
gehelderd. Drie in Zandvoort woonachtige
broers,, in leeftijd variërend van 15—20 jaar,
hebben bekend de brand te hebben gesticht.
Zij legden de bekentenis af nadat zij door
de politie waren aangehouden terwijl zij
bezig waren de houten zitbanken op de ro-
tonde over het hek op het strand te gooien.
Het drietal bleek nog meer op zijn kerfstok
te hebben en zij bekenden dat zij vorig jaar
een groot aantal gemeente-eigendommen,
w.o. straatverlichting, bloembakken en ver-
keersborden hadden vernield. De'schade aan
deze eigendommen beloopt in de duizenden
guldens. ,

huisvrouwen binden strijd aan
tegen Maathoudende wasmiddelen
Een aantal .milieubewuste' nederlandse'
huisvrouwen heeft de strijd aangebonden te-*"
gen fosfaathoudende wasmiddelen, die vla
het huishoudelijke afvalwater het watermil-
jeu in Nederland ernstig bedreigen. Ze heb-
ben hun aktie 'anti witter-dan-wlt' genoemd.

ti
i

Het inmiddels ingestelde landelijke aktie-
komité heeft een brief gestuurd aan vei>
schillende wasmiddelenfabrikanten waarin,
met de meeste klem wordt verzocht op zeer
korte termijn met fosfaatloze zeepmiddelen
op de markt te komen. De huisvrouwen, al-
dus deze brief, wensen niet langer fosfaat1"
houdende zeep te gebruiken. De ontwikke-
ling tot het fabriceren en op de markt bren-
gen van verbeterde, dus fosfaatloze, zeep,
duurt volgens hun mening te lang. Even-
eens achten zij het onverantwoord te wach->«
ten tot overal in Nederland de rioolzuivë-*
ringsinstallaties voorzien zijn van een fos-
faatzuiverende trap.

De nederlandse huisvrouw, zo schrijven ze,,
wenst niet langer gekonfronteerd te wor-

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEQ

GAAT VOOR
Her afbuigende verkeer mag her recht. ,
doorgaande verkeer op dezelfde weg .
nier Kinderen. Ooit de voefaaraernieH

"' , _..' _'.'T^»g^ <J.I'_I_^*_

2 — 3

3—2

i »f»».m rram vormr
een uirzondèring.' ffij
buigend verkeer
gaande verkeer
op dezelfde weg.

den met onnozele reklamekreten als 'witter
dan wit'. De zaak van de vervuiling is daar-
voor te ernstig. Als de was maar schoon
wordt, wil men minder wit best aksepteren.
De enige voorwaarde is dat er gewassen
kan worden met veilige, het rniljeu niet be-
dervende, zeepmiddelen. Het vele geld uit-
gegeven voor onnodige en tegenzin verwek-
kende reklame zou van nu af besteed kun-
nen worden, aan de versnelde ontwikkeling
van het fosfaatloze wasmiddel, waarop al zo
lang wordt gewacht, aldus de brief van het
landelk aktiekomité 'Anti-witter-dan-wit'.

Het aktiekomité had een bespreking met een
afgevaardigde van de Vereniging van Neder-
landse Zeepfabrikanten. Deze bespreking
heeft echter geen nieuwe, perspekteven ge-
opend, aldus het komité. Op korte termijn
zien de gezamenlijke nederlandse zeepfabri-
kanten geen reële mogelijkheden om de fos-
faten in de wasmiddelen te vervangen door
andere, niet voor" het watermiljeu schade-
lijke stoffen, al wordt er naarstig naar ge-
zocht.

Het aktiecomité geeft enkele praktische aan-
bevelingen: men kan beginnen met voor
handwasjes en wolwas uitsluitend wasmid-
delen op zeepbasis te gebruiken. Ook voor
veelvuldig gebruik in huis kan heel "góéd
gewerkt worden met groene zeep en soda
en ook wel met zogenaamde 'houtzeep'.
Voor de wasmachine is er ook al een fos-
faatloos wasmiddel, maar dit schijnt in hard-
waterstreken v nog wel bezwaren op te Ie-

- e1 ft. i
veren. ' ' ,T• v '-^-" -- :-,;
Het aktikomité heeft de huisvrouwenorgani-
saties om medewerking gevraagd. Het
thema van de aktie is: 'Was milieubewust.
Grauwsluiers belagen uw welzijn niet.
Milieuverontreiniging wel.'

" De Nederlandse Vereniging van Zeepfabri-
kanten heeft, naar zij mededeelt, aan leden
van het aktiekomité uiteengezet dat het
weglaten van fosfaten uit de' wasmiddelen
geen oplossing biedt voor het euthrofie-
ringsvraagstuk. De wasmiddelen dragen
voor ongeveer een achtste deel bij aan de
fosfaten in het nederlandse oppervlaktewa-
ter. Verreweg het grootste deel wordt door
de grote rivieren ons land binnengevoerd.
Prioriteit nummer één moet daarom volgens
de fabrikanten voor de aktiekomités zijn:
hun inspanning te richten op de uitbreiding
en verbetering van afvalwaterzuiverings-
installaties.

Het kontakt-adres van de aktie Anti Witter-
dan-Wit is: mevrouw drs. J. Vonk-Turkstra,
Veldlaan 13, Groenekan, tel. 03461—1422.

nieuwe
pw-remise
officieel
geopend
Op originele wijze Is zaterdagmiddag de
nieuwe remise van de Dienst van Publieke
Werken In gebruik genomen. In het gewei-
dfge gebouw was een 'rïjplaat:'opgehangan,
welke als gong moest *dienen." En de spre-
kers werden tevoren door de Inleider, de
heer Werthelm, gewaarschuwd: 'de gong
werkt onverbiddelijk'.

Nagenoeg de gehele gemeenteraad was aan-
wezig, alsmede het grootste deel van het
personeel met vrouwen en kinderen, terwijl
voorts een bijzonder woord van welkom de
gepensioneerden kregen toegezwaaid, die
de erbarmelijke toestanden in de oude re-
mise jarenlang hebben moeten doorstaan.
Burgemeester A. Nawijn wees op het feit
dat van gemeentewege al in vroege jaren
veel aandacht moest worden geschonken aan
de wegen en de riolering. Op-een geoutil-
leerd gebouw was men dan ook aangewezen
voor het opbergen van het materiaal en de
voertuigen. In 1926 werd de remise aan de
Tollensstraat gebouwd, tezamen met twee
dienstwoningen. Het was direkt al te klein,
maar vooral na de beëindiging van de twee-
de wereldoorlog. Al gauw werd gesproken
over een verbouwing. Er moest een kap
over het open terrein komen. Het idee werd
afgewezen. In 1962 was men al zover,, dat
iedereen wist dat er een 'nieuwe remise
moest komen. Diverse plannen werden ter
hand genomen, maar steeds weer in de
ijskast gestopt, ondanks de druk die, het
personeel op de leiding uitoefende.
De adjunkt-direkteur, de heer B. Wit, komt
de eer toe dit gebouw te hebben ontwor-
pen. Op 12 mei 1970 stelde de gemeente-
raad bijna anderhalf miljoen gulden ter be-
schikking, op 14 december van hetzelfde
jaar volgde de goedkeuring en op 18 juni
van dit jaar werd de eerste steen door de
heer Wit gelegd. En thans is de remise
enige weken in gebruik. Het is een aanwinst
gebleken, ook voor het personeel, dat thans
niet meer buiten hoeft te werken. Nagenoeg
alle materialen staan binnen. Dit systeem,
zo stelde de burgemeester vast, zal de 'ar-
beidsvreugde zeker verhogen.
Met een grote, gouden sleutel werd de o'ffi-
ciële ingebruikneming door de heer Nawijn
verricht door deze te overhandigen aan de
direkteur.
Ook de heer C. H. Vogt sprak zijn diepe
vreugde uit en bedankte vooral alle mede-
werkers. Van het ingezamelde bedrag on- "
der het personeel zal de windwijzer worden
bekostigd. Vooraf sprak nog de heer Ru-
denko, de wethouder van publieke werken,
die nog eens herinnerde aan de primitieve
toestanden in de oude remise. Er is -wel
eens getwijfeld; nu kan deze remise als een
2e 'thuis' worden beschouwd. Er heerst een
goede teamgeest en kameraadschap bij PW,
ondanks de lichte onderbezetting van de
buitendienst.
En toen was het officiële gedeelte ten einde.
Het uitstekende orkestje trio Dolf Groen
zorgde voor een goede stemming, de folklo-
revereniging 'De Wurf' trad met veel sukses
op. Er was een opblaaswedstrijd voor de
dames en een i tekenwedstrijd voor de kin-
deren. De heer Kuyper liet iedereen met'een
zelfgemaakt gedicht meezingen en ook cere-
mpniemeester Hilbers had veel sukses met
zijn rijmwens. Hoogtepunt was de vismaal-
tijd geserveerd door de leden van 'De Wurf'.

kerstbomen
te koop

Standplaats ZEESTRAAT
hoek Stationsstraat

Alle maten en prijzen
Ook kèrstgroen voor verslering

VOETGANGERS/CTE

finks-rechts-
linBcs gekeken
oversteken!



een naam om te Onthouden, daar moet U zijn'.

(grooiliandekprijzen war publiek)

.U vindt bij ons ;^v1 •• '.;'• ' . . .•'.'•.-.W.'.

dé grootste sorterirtg;
en de grootste .voorraad

' . 'n ' . . . .^V"';,,,

.. • koelkasten -fv''

•• • • p ' • . - ' u • ' • - 1 . ,"

radio-meubelen/ > ; ^
afspeel-apparatuur

gasfornuizen ;
naaimachines ••••-
; stofzuigers v - v

plus een grote kollektie

tapijttegeis en
kamerbreed tapijt

alles van bekende merken
tegen ongekend lage prijzen!

ook op vrijdagavond geopend.

eigen parkeerterrein
Industrie-terrein Cruquius bij Heemstede;

telefoon 023-288151 /2B8152 (4 lijnen)

SLANK

me

de maaltijd in een koekje

zwemt U weer mee?
DAMES- EN HERENCOUPEUR • BONTWERKER

Chr. Kleyer
Een BONTMANTEL uit ons atelier,

is werkelijk BETER,
doch NIET duurder.

BONTHOEDEN - COLLIERS

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort - Tel. 3137
MODERNISEREN REPAREREN

adverteren
doet verkopen

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging JU.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, „ tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

Kerstmis - het feest van de lichtpuntjes

In de donkerste dagen van het jaar kijken wij naar de Jicht/es. De lichtjes van
de kerstboom. En de lichtjes in het leven zelf. Wij zijn dankbaar voor ieder
lichtpuntje. Het geeft ons rust en zekerheid. Een prettig gevoel. Er zijn ge-
lukkig nog heel wat dingen waar je op bouwen kunt. Een daarvan is Simca.
Een auto ? Jawel! Maar het is een stukje van ons leven. En welke
wagen u ook kiest - de zuinige, watervlugge 1000, de grotere, snellere,
luxueuzere Simca's of de vorstelijke nieuwe Chryslers - u weet
dat u zekerheid in handen houdt. Zo zijn er meer lichtpunten.
Maar misschien is het toch leuk om juist in deze
donkere dagen dat ene lichtpunt dat
Simca heet eens nader te gaan bekijken.
Ook in onze showroom is kerstsfeer.
U bent er hartelijk welkom.
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l
Servicestation
STRIJDER

-Burg. van Alphenstraat 120 Zandvoort
"Telefoon 02507-4565 SIMCA

n
Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkela
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 585.-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
020 • 42 1550.

Jong echtpaar zoekt woon-
ruimte, prijs ± f 250.— p.m.
Br. no. 9202, Zandv. Crt.

Mooie droge eiken en beu-
ken haardblokken, f 90.—
per ton. Te bevr. bij P. v.
Lammeren, Voorplaats 6,
Santpoort, tel. 023 - 377684.

Te koop aangeb. 2 h-kos-
tuums m. 54, 1 h.-winterjas
m. 54, 2 d.-mantels m. 44,
1 d.-windjack m. 40, 1 ronde
tafel, 1 ZVM-shirt en broek.
Na 4 u. v. Lennepweg 59/5.

Meisje 19 jaar zoekt werk
liefst in boetiek of iets bij
kinderen. Mej. v. Straten,
Kostverlorenst. 101, Zandv.

dat kunt U ook
zeggen, met uw
advertentie in de
ZANDVOORTS E

COURANT

Wegens verkoop van een
gemeubileerde bouleyardflat
waarvan de inventaris niet
werd meeverkocht, te koop
aangeboden o.a. zwart skai
bankstel, wandmeubeltje,
eethoek, ledikanten en ma-
trassen, dekens, ladenkastje,
Stofzuiger. Bezichtiging na
afspraak tel. 2391 's avonds
tussen 6 en 7.30 uur.

Heer zoekt zit-slaapkamer.
Br. no. 9301, Zandv. Crt.

Laat uw KIPPEN, GANZEN,
KONIJNEN

enz. voor de kerst
GRATIS v a k k u n d i g

slachten. Bel voor een afspr.
C. Visser, Boerlagestraat 19,
tel. 6079 's avonds na 6 uur.

Secr. Dierenbescherming,
Fazantenstraat 8, tel. 3210.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 - 5566.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1, telefoon 2135

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichte- en
lichaamsmassage

voor dames én heren
«, W. Drayerstraat 3, tel. 3412

De salon voor de betere
schoonheldsverzorglng!

Een boeiend gevecht geeft onderstaande
korrespondentiepartij te zien. De witté"pi°n-
offers brengen hun rente wel op!

NAPOLITANO—ENDZELINS
Korrespondentie 1970-1971

1. e2-e4, e7-e6, 2. d2-d_4, d7-d5, 3, Pb1-c3,
Lf8-b4, 4. e4-e5, c7-c5, 5., a2-a3, LbVaS,
6. b2-b4 l (De juiste methode om althans
een poging te doen van Zwarts ongebrui-
kelijke 5e zet te profiteren. De theorieboe-
ken zeggen, dat Zwart nu met 6. ...cd4:
moet voortzetten. De zwartspeler echter
veel met het door de boeken afgekeurde
slaan op b4 geëksp'erimenteerd — mis-
schien in deze partij voor het laatst?) 6.
...c5xb4l?, 7. Pc3-b5, Pb8-c6 (De theo-
rie konstateert, dat Wit-na 7. ...ba3:+, 8.
c3 in het voordeel is) 8. Lc1-d2l (Een
nieuwe zet! Uit .eerdere partijen was 8.
ab4:, Lb4:+, 9."c3, Le7, 10. La3 bekend,
wat gunstig voor Wit zou moeten zijn. In
Richter—Endzelins, Wereldkampioenschap
korrespondentieschaak 1965-1969, was het
na 10. ...Ph6!. 11. Le7:, De7:, 12. Pd6+,
Kf8, 13. Ld3, 15, 14. Pf3, Pf7 evenwel du-
bieus of Wit voldoende kompensatie voor
de pion heeft — in ieder geval won Zwart
de partij) 8. ...a7-a6 (Voor mijn gevoel
was 8. ...Ld7 beten het paard zou toch
wel naar d6 gega'an: zijn) 9.' Pb5-d6+, Ke8-
f8, 10. a3 x b4, ~Ca5 x b4. 11. Ld2xb4.
Pc6xb4, 12. Dd1-b1, Pb4-c6, 13. Pg1-f3,
Dd8-c7, 14. Ta1-a31 (Ontzenuwt de drei-
ging 14. ...Pd4: en "maakt bovendien t.z.t.
een ingrijpen langs "de 3e rij mogelijk. Zie
de situatie na Wits 23e zet) 14. ...Pg8-
h6, 15. Lf1-d3, g7-g6 (Waarschijnlijk geen
gelukkig idee. Misschren'-was 15.-3..ifjr.,i>e-
ter) 16. h2-h4!, Ph6-f5, 17. LdSxfSI, e6
xf5, 18. h4-h5, h7-h6, 19. h5 x g6, f7 x g6.
20. Dbl-cl!, Dc7-g7 'CVooral niet 20. ...
Kg7:? wegens 21. Th6:l etc.) 21. c2-c4!,
Pc6xd4!? (De strijd is^nu op zijn hoogte-
puntl De pointe van de tekstzet is natuur-
lijk, dat 22. Pd4:? met De5:+ beantwoord
kan worden, maar Wit had ongetwijfeld het
nu volgende antwoord voorbereid. Op het
passieve 21. ...Le6 was blijkens de aante-
keningen van de witspeler in het Italiaanse

-blad 'Scacco' 22. cd5:, Ld5:, 23. Dc5, Pe7,
24. Ph4, Le6, 25. T13 .'met aanval' geko-
men) Diagram

i ü i

'm
i b c d e l e ,h.

22. Dc1-b2l, Pd4xf3+, 23. Ta3xf3, d5 x
c4, 24. g2-g4!, b7-b5, 25, Th1-g1!,..f5-f4
(Wanhoop waarschijnlijk. Zwart is ondanks
zijn materiële voorsprong verloren. Ik cheer
nogmaals de witspeler: 25. ...Lb7, 26. Tf4,
g5, 27. Tf5:+, Kg8, 28:'Tf6, Tf8, 29. Pf5,
Dc7, 30. Tg6+, Kh7, 31. Th6:+, Kg8, 32.
Tg6+, Kh7, 33. Tg5:, c3, 34. Tg3, De5:-i-,
35. De2 en Wit wint) 26. Tf3xf4,+. en
Zwart gaf op wegene 26. ...Kg8, 27. Dd4,
Le6, 28. Tf6 dan wel 26. ...Ke7, 27. Db4,
Ke6, 28. Pf7 l, etc. -,v - , ,
Korrespondentie aan A. C, van der Tak,
Wilhelmlnastraat 28, Haarlem.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 11 - december: • ,'
B-junioren:
TZB 1—SHS 1 \ , „ 2—0
Bloemendaal 5—TZB,2C nll ,-,, O—2
C-junioren: - - ~ ~ '
TZB 1—HBC 3 " 2—2
TZB 2-TYBB 8 „„ Qr-1
A-pupillen: - _ j ,Lo
TZB 2—Zandvoortm. 3'-~<
TZB 3-DCO 8
B-pupillen:
TZB a-VEW a

-l U u
- te

. 0—2
T 0—1

0—0

Uitslagen zondag 12 december: ;
TZB 1—THB 1 2—3
TZB 2—Hillegom 3 O—1
TZB 3—Halfweg 4 _ 6—O
Terrasvogels 4—TZB 4 4—1
Schoten 10-TZB B~„ 5—1
DIOS 7-TZB 10 13—0
A-junioren:
TZB 1—THB 1 0—1



CARRY
ASSAGE

Aanbiedingen geldig
van 14 t.m. 21 dec.

ZANDVOORT BIJ HET DOLFIRAMA

WITTE PRIJZEN en GULDENS VOORDEEL

Neem vast een wintervoorraad

Binten
5 kilo

10 kilo 1.78

Dalli
koffer zeeppoeder
6.75-1.80 is C en C prijs

4.95

Boterhaniworsf
100 gram

89-30 is C en C prijs

59

Bekend merk

Koffie
500 gram

3.95-50 is C en G prijs

3.45

Zuurkool Rookworst
uit 't vat
500 gram

49-20 is C en C prijs

29

250 gram

1.19-21 is C en C prijs

Goedkoper kan het niet

Dagmelk
Literpak
76-12 is C en C prijs

Brood
gesneden wit en bruin
92-24 is C en C prijs

98
Pakjes
Maggi
kippesoep
normaal 61

C en C prijs - 2 voor

VaniUe vla Herschi Up
halve liter

59-10 is C en C prijs

98 49

Literfles

Normaal 69

C en C prijs 2 voor

1.09

Koffer

Duobont
5.10-1.41 is C en C prijs

3.69
De laatste week

Literfles

Koffiemelk
Ontbijtkoek
Ruim 500 gram

1.09-20 is C en C prijs

189-40 is C en C prijs

1.49 89

Unox
Smac
340 gram
2.45-36 is C en C prijs

De originele
AH shaslik
435 gram

1.89-70 is C en C prijs

2.09
Pot
HERBA
witte bonen
105-26 is C en C prijs

79

't GROENE LAPJE

Pannenreiniger
1.00-31 is C en C prijs

69

30 stuks

Sneeuwwitje
luiers
2.98-49 is C en C prijs

Pot
Pindakaas
1.45-27 is C en C prijs

2-49
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redaktie en adm.: achterweg 1
advfirtentteprijs 18 et p.mnvboogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ17,50; buitenland ƒ20.-
losse eksenjpfaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
oostbus 23. telefoon 2135

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

b en w van zandvoort
willen geen openbaarheid
van kommissievergaderingen
B en w van Zandvoort zijn tegen het houden
van door de raadsleden Fllerlnga (Inspr.-nu)
en Wijnbeek (d'66) voorgestelde openbaar-
held van kommissievergaderingen en zij zijn
dan ook niet voornemens een daartoe strek-
kend voorstel aan de gemeenteraad te doen.
Dit delen zij mee In een aan de raad voor-
gestelde wijziging van de verordening voor
samenstelling en werkwijze van genoemde
kommissies. De wijziging zal In de raads-
vergaderlng van a.s. dinsdag 21 december
aan de orde komen.

In zijn toelichting op het voorstel erkent het
kollege dat in bepaalde gevallen — b.v. met
betrekking tot bestemmingsplannen — open-
baarheid van nut kan zijn. Maar daarvoor
achten b en w het niet noodzakelijk de bij-
eenkomsten van de kommissies van advies
en bijstand openbaar te maken. Het ver-
strekken van informatie kan ook bereikt
worden door het houden van openbare hoor-
zittingen, zoals in het recente verleden ook
enkele malen is gebeurd, aldus b en w.
Het dagelijks bestuur van de gemeente voelt
ook niets voor de wens van de heren Flie-
ringa en Wijnbeek om deskundigen niet-
raadsleden in de kommissies, waartoe de
gemeentewet de mogelijkheid opent, op te
nemen. Volgens b en w zouden de kommis-
sies daardoor topzwaar worden. Wel lijkt
het hen nuttig om in sommige gevallen
andere ambtenaren dan die van de gemeen-
te of andere deskundigen uit te nodigen de
vergaderingen bij te wonen, teneinde van
advies te kunnen dienen.
Het kollege verwerpt ook het voorstel van
de d'66-afgevaardigde meer raadsleden —
één per fraktie — tot lid van de vaste kom-
missie van advies en bijstand te benoemen.
Naar de mening van b en w worden de
kommissies daardoor erg omvangrijk, de
kleine frakties worden onevenredig sterk ver-
tegenwoordigd en de leden van de éénmans-
frakties moeten voor elke raadsvergadering
vier kommissievergaderingen bijwonen.
T.a.v. de eventuele openbare zittingen van de
kommissies ad-hoc, welke zich op verzoek van
de raad met speciale problemen bezighou-
den, ligt de beslissing geheel aan de raad,
schrijft het kollege. Tegenover de openbaar-
heid van de kommissies ad-hoc stellen b en
w zich minder negatief op. Zij vinden dat
deze kommissies onder bepaalde voorwaar-
den in bijzijn van pers en publiek kunnen
vergaderen. Naar het oordeel van het kp!-
lege bestaat er aan de door de heer Flie-
ringa voor gestelde uitbreiding van de kom-
missie van de beroepschriften geen enkele
behoefte. B en w zullen over de door de
heer Wijnbeek gewenste gedachtenwisseling
in de raad over inspraak en besluitvorming
nader pre-advies uitbrengen en dit in een
volgende bijeenkomst van de raad aan de
orde stellen.
Tenslotte stelt het kollege aan de raad voor
de gewijzigde verordening voor de kommis-
sie van bijstand als volgt vast te stellen:
Een uitvoeriger omschrijving van de werk-
kring der kommissies; duidelijker dan tot
dusver te bepalen dat -voor de berekening
van het .quorum de..voorzitter meegerekend
wordt en dat deze in de vergadering een
stem heeft (ook wannneer de burgemeester
voorzitter is); en een regeling voor het ge-
val, dat een tot lid der kommissie benoemde
in gebreke blijft mede te delen of hij zijn
benoeming aanneemt.

Om de verkeersproblemen in Brederode-
straat en naaste omgeving gedurende de
maanden van het hoogseizoen enigszins te
verlichten, heeft de kommissie van bijstand
voor de verkeerszaken het kollege van b en
w geadviseerd het bestaande parkeerterrein
uit te breiden. Uitbreiding en kosten zijn
door de dienst van publieke werken nader
uitgewerkt en er is voor de vergroting van
het terrein met plm. 100 parkeerplaatsen
een bedrag Van ƒ 60.000.— uit de bus ge-
komen. B en w stellen de-raad thans voor
genoemd bedrag te voteren. Het kollege
deelt mee dat evenals het reeds bestaande
parkeerterrein ook de uitbreiding zal wor-
den verdiept, zodat de bewoners van de
woningen aan de tegenovergestelde zijde
van de straat een vrij uitzicht behouden.
(Een geste van het gemeentebestuur die wij
ook bij toekomstige uitbreidingen en be-
stemmings- en bebouwingsplannen goed in
het oog zullen houden. • Red.) .

B en w vragen aan de afgevaardigden een
krediet van ruim ƒ 35.000.— voor het her-
stel van de schade aan het gemeentelijk
konsultatiebureau Poststraat, waarvan de
bovenverdieping vorige maand door brand
grotendeels werd verwoest. Bij het herstel
zal de huidige konstruktie van het dak wor-
den gehandhaafd.

voor
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEECE
HBLTE5TR. IB • TEL: 4499 - ZRHDVDORT

Het bestuur van de yereniging Reserve Ge-
meentepolitie heeft zich tot het kollege van
b en w gewend voor uitbreiding van het
sinds-juni 1968 bij de reservisten in gebruik
zijnde posthuis op het binnenterrein van het
circuit. De reservepolitie acht het posthuis
te klein voor haar aktiviteiten en diensten.
De reservisten stellen zich voor eenzelfde
gebouw naast het bestaande op te trekken,
zodat de nu reeds aanwezige kapasiteit
verdubbeld wordt. De geschatte kosten voor
deze verbouwing bedragen ƒ 9.000.—. In
dit bedrag is' geen arbeidsloon begrepen,
omdat de bouw zal geschieden door eigen
krachten. Aangezien de vereniging bereid is
uit eigen middelen ƒ 4.500.— in te brengen,
wordt gevraagd in de begroting voor 1972
een bedrag van ƒ 4.500.— beschikbaar te
stellen voor bovenomschreven uitbreiding,
zodat het volgend jaar een aanvang kan
worden gemaakt met de vergroting van het
thans bestaande onderkomen.
Het korps reservegemeentepolitie Zandvoort
zou hierdoor in 1973, het jaar waarin het
25-jarig bestaan wordt gevierd, voor het
eerst sedert de oprichting beschikken over
een eigen onderkomen voor dienst- en ver-
enigingsdoeleinden.
De kommissie van bijstand voor algemene
zaken, financiënen publieke werken zijn van
mening dat tot de uitbreiding moet worden
overgegaan.
B en w stellen de raad derhalve voor een
krediet van ƒ 4.500.— beschikbaar te stel-
len voor het uitbreiden van het eerderge-
noemde posthuis van de reservepolitie. Re-
kening houdend met een afschrijvingstermijn
van 5 jaar zal de post onvoorzien na ver-
werking van het krediet ƒ 14.199.— bedra-
gen.

Het centrale toestel waarmee het mobilo-
foonverkeer met de politiediensten wordt
geregeld een onderhouden is versleten.
Volgens de politieverbindingsdienst zal de
reparatie van -het-toestel --slechts tijdelijk
soulaas bieden en zullen de kosten daarvan
onevenredig" hoog komen te liggen. De po-
litielelding heeft daarom aan b en w ver-
zocht de raad een krediet te vragen van
ƒ 7.500.— voor een nieuw toestel. Het kol-
lege verzoekt de raad dit krediet beschik-
baar te willen stellen.

BOSWANDELINGEN
OP CAPRERA
In aansluiting op de tentoonstelling 'ZO
LEEFT HET BOS' in de kleedkamers van het
Openluchttheater te Bloemendaal zullen elke
maand boswandelingen gehouden worden op
het landgoed Caprera, onder leiding van de
heer P. van Zalinge.
De eerste wandelingen zullen plaatsvinden
op zaterdag 18 en zondag 19 december.
Van 2 uur tot half 3 houdt de heer Van
Zalinge een praatje over bomen, onder de
titel 'Bomen over bomen', deze keer met
speciale aandacht voor DEN, BERK en
WILG. Van half 3 tot half 4 wordt er ge-
wandeld om deze en andere bomen in het
terein te bekijken.
De volgende wandelingen zijn gepland op
15 en 16 ajnuari; aan de beurt zijn dan
EIK, IEP, ES en LINDE.
Deelname aan deze wandelingen is vrij voor
iedereen; fotografen, schilders en tekenaars
worden uitgenodigd bij deze om de bomen
uit te beelden, zodanig dat er een ethetisch
en biologisch verantwoorde afbeelding ont-
staat. Inlichtingen hierover op de tentoon-
stelling, die elke zondag open is van 11 tot
15 uur en in de week op verzoek.

Voor het aanbrengen van een noodverlich-
ting in het politiebureau — die nu onbreekt
— vraagt het kollege de afgevaardigden om
een bedrag van ƒ 9.500.—. Dit bedrag is
nodig om het noodaggregaat van de dienst
van publieke werken — waar door deze
dienst praktisch geen gebruik meer wordt
gemaakt — te reserveren en te installeren
in het politiebureau.

Teneinde het bestaande radionet Kennemer-
land t.b.v. de kommunikatie tussen de poli-
tiekorpsen van de diverse gemeenten in de
regio te handhaven, verzoeken b en w de
raad een krediet van ƒ 1.500.— ter be-
schikking te stellen. De samenwerking tus-
sen de politiekorpsen in Kennermerland,
welke steeds verder wordt uitgebouwd, zou
een grote terugslag krijgen, indien de
onderlinge verbindingsmogelijkheden door
middel van het regionale radionet zou ver-
dwijnen, schrijven b en w ter ondersteuing
van hun voorstel.

Voor de onlangs door de gemeenteraad in
het leven geroepen kommissie van overleg
voor het midden- en kleinbedrijf zijn inmid-
dels door diverse zandvoortse organisaties
leden en plaatsvervangend leden aangewe-
zen, delen b en w aan de raad mee. In de
hiergenoemde organisaties zullen de volgen-
de leden zitting nemen:
Zandvoortse Handelsvereniging: mej. B. Roo-
zen en de heer L. Balledux (plv. de heer
J. H. Oonk en de heer J. L. A. van Toledo);
Middenstandsvereniging De Hanze: de heer
J. P. J. Seijsener en de heer E. H. C.
Jongsma jr. (plv. de heer A. G. Burger en
de heer A. M. Aleven); Horeca Nederland,
afd Zandvoort: de heer R. Meeldijk en de
heer W. Drogtrop (plv, de heer H. Baars
en de heer W. van der Sloot); Zandvoortse
Strandpachtersvereniging: de heer J. Paap
en de heer J. Termes (plv. de heer J. Bol
en de heer L. Hollenberg).
Voor de vertegenwoordigers uit het gemeen-
tebestuur hebben b en w uit hun midden
de voorzitter van het kollege aangewezen en
als diens plaatsvervanger de wethouder, die
in voorkomende gevallen als waarnemend
burgemeester fungeert,
Zij brengen hierbij in herinnering, dat de
door hen aangewezen vertegenoordiger of
bij afwezigheid zijn plaatsvervanger, voor-
zitter van de kommissie is.
Thans dient de raad uit zijn midden nog aan-
wijzing te doen van tenminste drie leden en
hun plaatsvervangers, schrijft het kollege.

hersenwerking korrigeert
optreden van zeeziekte

BURGERLIJKE STAND
10^—16 dectem'ber 1971

Overleden: Frederik Lambertus Bakker, oud
78 jaar, gehuwd met H. E. Allaart.
Ondertrouwd: Willern Hessling en Marjorie
Maria Johanna Henrica Stolzenbach. Rober-
tus Maria Spronk en-Carla Huberta Maria
Zonneveld. Cornelis Jacobus van Ingen en
Cornelia Tiel.
Gehuwd: Arie Paap en Alida Anna Petro-
nella Rijnders. Virgilio Croes en Pearl
Swaine. Engel Jacob Molenaar en Geer-
truda Margaretha Maria Leurs. Paulus Ja-
cobus Antonius Emans en Angelina Arnolda
Johanna Maria Piek.Nicolaas Jacobus Com-
mijs en Petronella Karsdorp. Jan Zwemmer
en Klaartje Visser. Albertus van der Neut en
Johanna Catharina Draijer.
Geboren buiten de gemeente: Leo Albert
Arthur, z.v. A. A, H. de Jong en J. F. L.
de Brouwer. Bianca Jacintha, d.v. L.'A.
Kwaak en E. S. Verschoor. Remco Wouter,
z. v. W. de Wit en W. A. Eijk.
Overleden buiten de gemeente: Aukje Hen-
drika Heeroma, oud 78 jaar, gehuwd met
Chr. Huijzen. Jacoba van der Schinkel, oud
88 jaar.

WATERSTANDEN
H.W. L.W.

17 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
21 dec.
22 dec.
23 dec.

H.W. LW.
03.07
03.45
04.24
05.03
05.42
06.19
07.03

11.01
11.39
12.19
01.11
01.44
02.28
03.19

15.21
15.58
16.36
17.16
17.58
18.37
19.24

23.16
23.50
23.59
13.01
13.29
14.08
14.58

Van zeeziekte Is bekend, dat men er dood-
ziek van kan zijn maar dat na enige tijd
gewenning optreedt aan de bewegingen van
het schip In zee. De tllburgse keel-, neus- en
oorarts H. Festen heeft dit verschijnsel on-
derzocht, waarbij hij tot de konklusle kwam
dat ergens In de hersenen wanneer het even-
wichtsorgaan abnormaal wordt geprikkeld
zoals op het schip op zee, een mechanisme
wordt opgebouwd of In werking gezet, dat
na enige tijd de bewegingen kompenseert.

Dr. Festen, die aan de universiteit in
Utrecht op dit onderzoek is gepromoveerd
tot doctor in de geneeskunde, noemt dit
mechanisme patronencentrum.
Uit het proefschrift blijkt, dat al verschijn-
selen bekend waren die in de richting van
zo'n patronencentrum wezen. Aan het einde
van de zeereis moet men ook weer wennen
aan de vaste wal. De aan boord opgenomen
en in een patroon vastgelegde beweging
van het schip moet dan weer worden ver-
vangen door een ander patroon, dat van
vaste grond onder de voeten. Eenmaal op
deze weg gezet door .de Utrechtse hoog-
leraar prof. J. J. Groen, promotor van dr.
Festen, werd met 35„ studenten een een-
voudig eksperiment met de zogenaamre tor-
sieschommel uitgevoerd.

Proef

Hierbij werden de proefpersonen zittend op
een stoel in verschillende snelheden enige
tijd om de vertikale as gedraaid. De oog-
bewegingen die daarbij door de proefper-
sonen worden gemaakt en die elektrisch
werden geregistreerd, zijn aanwijzingen voor
de invloed die deze prikkeling van het even-
wichtsorgaan via de hersenen op de oog-
beweging heeft.
Het bleek dat bij bepaalde snelheid van de
heen en weer draaiende stoel het oog on-
willekeurige bewegingen maakte, die het
beste zijn te vergelijken met wat er bij het
lezen van een boek gebeurt: de ogen gaan

HET DODEN
VAN VOOR DE KONSUMPTIE
BESTEMDE DIEREN
Elk jaar bereiken de Nederlandsche Ver-
eeniging tot Bescherming van Dieren uit
alle delen van het land klachten dat kleine
dieren als bijv. pluimvee en konijnen, op
vaak afschuwelijke wijze worden gedood.
Haar zijn gevallen bekend, dat konijnen le-
vend gevild en ook dat kippen levend wer-
den geplukt.
Er zijn in ons land verschillende abbatoirs,
waar men voor zeer geringe prijs de dieren
kan laten slachten, het vlees wordt dan ook
nog door deskundigen gekeurd. Men kan
zich voor het slachten van dieren ook tot
bona-fide poeliers wenden.
Dierenbescherming wijst er voorts op, dat
o.m. het ophangen van konijnen en het Ie-
vend plukken van kippen en dergelijke voor
de wet strafbaar is en dat hiertegen door
politie en de over het gehele land verspreide
inspekteurs der vereniging zal worden op-
getreden.
Houdt bij de jaarwisseling ook uw dieren in
huis: maar al te dikwijls worden ze door
het vuurwerk in paniek gebracht of lopen
zij ernstig letsel op.

al lezend langzaam van links naar rechts
langs de regel en schieten dan snel terug
naar links, om weer bij de volgende regel
te beginnen.

Die beweging ging onwillekeurig ook nog
door nadat de beweging van de stoel was
gestopt. Kennelijk aldus dr. Festen wordt
tijdens de beweging een korrigerend sy-
steem, het genoemde patrooncentrum opge-
bouwd ergens in de hersenen, dat vervol-
gens een zelfstandig leven gaat leiden. Het
tracht bewegingen ook als zij er niet meer
zijn, te korrigeren en het duurt enige tijd
voor die aktiviteit uitdooft.

Hoewel hiermee, volgens dr, Festen het be-
staan van wat het patrooncentrum wordt
genoemd, is aangetoond, acht hij verder
onderzoek naar dit verschijnsel noodzakelijk.
Zijn onderzoek, dat zich bovendien slechts
tot een bepaald onderdeel van het even-
wichtsorgaan richtte, noemde hij een eerste
aanzet tot verder onderzoek op dit gebied.
Nagegaan moet worden, zo zegt hij aan het
slot van zijn studie, wat onderzoek van an-
dere delen van het evenwichtsorgaan voor
gegevens' over het patrooncentrum zal op-
leveren.

RAADSAGENDA
Voor de op dinsdag 21 december a.s. te
houden openbare raadsvergadering Is de
navolgende agenda vastgesteld. De bijeen-
komst van de raad begint om 20.00 uur In
het gemeentehuls.

1. Notulen van de vergadering van 26 ok-
tober 1971 en van 22/23 november
1971.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Aankoop zelfladende transporteur t.b.v.

dienst publieke werken.
6. Vervanging motortransportband t.b.v.

dienst van publieke werken.
7. Aan- en verkoop grond aan de Dr. Kuij-

perstraat.
8. Herziening grondprijs verzorgingstehuis

bejaarden in het Kostverlorenpark.
9. Verhuur boswachtershuisje.

10. Uitbreiden parkeerterrein aan de Bre-
derodestraat.

11. Omzetting weekhuren gemeentewonin-
gen in maandhuren.

12 Verlenging ontruimingstermijn onbewoon-
baar verklaarde woning Kanaalweg 33.

13. Nieuwe vergunning gebruik strand voor
eksploitatie.

14. Aanvraag ex art. 50 kleuteronderwijs-
wet (Wjlhelminakleuterschool).

15. Alsvoren t.b.v. de St. Agatha kleuter-
school en „'t Zeepaardje".

16. Aankoop t.v.-toestel met toebehoren
t.b.v. de Mr. G. J. van Heuven Goed-
hartschool.

17. Vervanging gordijnen etc. Dr. A. Pies-
manschool.

18. Uitbreiding posthuis reservepolitie.'
19. Handhaving radionet Kennemerland.
20. Vervanging mobilofoon-apparatuur po-

litie.
21. Herstel brandschade konsultatiebureau

Poststraat.
22. Aanvaarding schenkingen.
23. Vaststelling nieuwe verordening voor de

kommissies van advies en bijstand en
de kommissies ad hoc.

24. Noodaggregaat t.b.v. de politie.
25. Rondvraag.

ludieke
opening
nieuwe
pw-remise
Zo zag de hal van de nieuwe remise van
publieke werken aan de Kamerlingh Onnes-
straat in nieuw-noord er zaterdagmiddag
plm. 2 uur er uit bij de officiële opening.
Ambtenaren van de gemeente, wethouders
en raadsleden gezeten achter keurig gedekte
tafeltjes, waarop na de toespraken vis werd
geserveerd door leden van de folkloreverenl-
ging 'De Wurf'. Men wilde er een ludieke
opening van maken en daarom was In een
der hoeken van de remise de gemeentelijke
muziektent geplaatst, waarin een orkestje de
aanwezigen muzikaal bezighield.
De autoriteiten en hun dames zijn Inmiddels
weer verdwenen en de stoeltjes, tafeltjes en
muziektent hebben plaats gemaakt voor de
nuchtere voertuigen van publieke werken:
roltrommelvuilnlsauto's, straatveger, mobiele
hefkraan, etc. etc. Morgen, zaterdag 18 de-
cember, mogen d» Inwoners van Zandvoort
tussen 13.30 uur en 16.00 uur een kijkje
nemen hoe het er allemaal bijstaat.



GEMEENTE ZANDVOORT
De Burgemeester van Zandvoort brengt ter openbare kennis, dat de hieronder
genoemde besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot gehele of
gedeeltelijke goedkeuring van de daarbij vermelde besluiten tot vaststelling en
wijziging van bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden.

Bestemmingsplan
Kostverlorenstraat - Sophiaweg
Randwegen
garages De Wittstraat
Volkstuinen
Gymnastieklokaal Noord
Bodaanstichting
Mr. G. J. van Heuven
Goedhartschool
Aanvulling voorschriften alle
bestemmingsplannen
Aanvulling voorschriften
bestemmingsplan Kennemerweg

Bovenvermelde plannen en voorschriften liggen ter gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage.

De burgemeester van Zandvoort,
A. NAWIJN

ZANDVOORT, 15 december 1971

Raadsbesluit
12.05.1970, no. 18
28.05.1968, no. 18
24.06.1969, no. 18
23.09.1969, no. 5 l
23.09.1969, no. 5 III
03.03.1970, no. 29
07.04.1970, no. 14

10.11.1970, no. 9

11.03.1969, no. 18

Besluit G.5.
04.05.1971, no. 3
10.02.1970, no. 185
23.03.1971, no. 262
01.09.1970, no. 304
20.10.1970, no. 18
23.03.1971, no. 262
23.03.1971, no. 261

30.03.1971, no. 261

03.11.1970, no. 267

Na een kortstondige ziekte is heden overleden onze beste oom

ANTON VAN NOOITEN
op de leeftijd van 61 jaar.

Uit aller naam:
Zandvoort: J. Ch. van Nooijen

Zandvoort, 15 december 1971
Burg. Engelbertsstraat 16
Correspondentie-adres:
Keesomstraat 71

De overledene is opgebaard in één der rouwkamers Zijlweg 63 te Haarlem;
gelegenheid tot bezoek van 14.00 uur tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot
19.30 uur. Uitgezonderd zaterdagavond en zondagavond.

De teraardebestelling zal plaats vinden maandag 20 december om 14.00 uur
op de Noorderbegraafplaats te Haarlem.
Vertrek van rouwkamer Zijlweg 63 omstreeks 13.30 uur.

Geen bloemen
Geen toespraken

DANKBETUIGING
Afscheid mevr. H. A. Joosten-Gerbrands

Hiermede dank ik allen hartelijk, die mijn afscheid als hoofdleidster van de Suringa-
school tot een onvergetelijke dag voor mij hebben gemaakt.
Mijnerzijds wens ik u prettige Kerstdagen toe en een voorspoedig Nieuwjaar.

H. A. Joosten-Gerbrands
Populierenlaan 243
Amstelveen

DANKBETUIGING
Langs deze weg danken wij allen voor de
belangstelling die zij hebben getoond bij
ons 50-jarig huwelijksfeest.

C. Zwemmer
J. Zwemmer-de Geest

Zandvoort, december 1971
Burg. Beeckmanstraat 3

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEÖ

GAAT VOOR

In blijde verwachting mogen wij u kennis
geven van de geboorte van onze eerste
zaak. Wij noemen haar

LONDON STYLE

Roland Nansink
Roosje Braun
Adelbert Prang

Bekijkuren dagelijks
van 9 uur tot 18 uur

PERSBERICHT
De burgemeester van Zandvoort en mevrouw
Nawijn-Hamburger zullen ten raadhuize een
nieuwjaarsreceptie houden op maandag
3 januari 1972 des avonds van 8—9.30 uur.

Hel- afbuigende verkeer mag her recht. .
dooraaande verkeer op.dezelfde weg,_
nier hinderen. Ooft de voetganger nier!

gaarvoor„
ffflga3Fop.de* .
zeiHev

Adverteert
in dit blad

eentiirzondermg..ffl
buigend verk^er.vöfir.
gaande verkeer
op dezeifife weg.

adolf de tweede
van toneel verdwenen
Adolf de Tweede Is van het toneel ver-
dwenen.
Niet op de efficiënte wijze van zijn beruchte
voorganger en naamgenoot. Hij Is heel dood-
gewoon afgetreden en stelde zich ondanks
smeekbeden van (een deel van) zijn aan-
hang, niet meer ter beschikking om de
Nieuw-nazistische NPD te lelden.
Hij kon het niet meer bolwerken tegen de
strijdbare rechtse aktlvlsten, wier agitatie
het klimaat In da partij al zo grondig had
bedorven.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 - SS66.

adverteren
doet verkopen

HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 - Haarlem

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: f 1300,- voor
/ 595,-; of l x ƒ 150,- en
10 x ƒ 48,95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

schap van de fraktie neer te leggen, omdat
hij handelen zou in strijd met het belang der
partij.
Vooral het roerige deel van de NPD zal
nog wel van zich doen spreken, maar het is
goed te beseffen dat zij slechts een be-
trekkelijk kleine groep vormen in een kleine
partij die steeds verder afbrokkelt.
Men mist een Führer.... maar ook Adolf
Hitler ontbond eens zijn Sturm-Abteilung
leider Roehm vermoorden....
(SA) toen die te lastig werd, en liet SA-
neming.

Drukkerij O u dl
v/K Gertenbach

Achterweg 1 - Tel. (02507) 2135

V O O R A L U W D R U K W E R K I

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Adolf von Thadden, een landedelman uit
Pommeren, was jarenlang de leider van een
groep die algemeen werd aangeduid als
neo-nazistisch.Zij stelde zich uiterst rechts
op, ging geweldig tekeer tegen de regering-
Brandt, voerde het pleit voor de 'verdre-
venen' uit de eens door Duitsland achterover-
gedrukte en thans door Polen bezette ge-
bieden. Het gehele jargon, het ganse kli-
maat herinnerde sterk aan de goede dagen
waarin de SA marcheerde 'mit ruhig festem
Schritt'.
In het stadje Holzminden in de deelstaat
Neder-Saksen zou de NPD haar Partijdag
houden, en de grote vraag was: wie wordt
de nieuwe leider? Want Adolf von Thadden
had bekend gemaakt dat hij aftrad, en dat
bericht was als een'bom ingeslagen.
Na de eerste woelige jaren is de NPD
enigermate 'tot de vaderen gekomen' schuwt
processen, demonstraties en vechtpartijen
en wil langs ordelijke weg 'binnen het kader
van de wet' haar doeleinden bereiken.
Dit is niet naar de zin van een stel heet-
hoofden, dat juist in de NPD zijn aggres-
siviteit zo graag uitleeft, en teert op. rellen
en knokpartijen.
Onlangs werd in de deelstaat Noordrijn-
Westfalen een kompleet arsenaal opge-
spoord, toebehorend aan een groep NPD'ers
die zich vast oefenden om • 'landverraders'
uit de weg te ruimen, op schietschijven die
duidelijk de beeltenis van Willy Brandt ver-
toonden ....
Dit soort NPD'ers noemt de anderen in de
forse taal in deze kring gebruikelijk 'liberaal--
konservatieve schijtlijsters' waarvan niets
uitgaat en die men beter kwijt is dan rijk.
Adolf von Thadden die, hoewel'nog slechts
een goede vijftiger, toch een soort Vader-
figuur is geworden, kon het tegen deze ben-
de niet langer opnemen.
Hij probeerde klaar te spelen dat wie zich

' niet hield aan de wet, buiten de partij ge-
stoten zou worden, maar enkele felle akti-
visten bombardeerden hem als 'heksenja-
ger' en 'uitsmijter'. Dit waren trouwens
enkele nette staaltjes van de in deze krin-
gen gebruikte adjektieven, want de gemeen-
ste scheldwoorden worden benut om elkan-
der uit te maken voor rotte vis.
De NPD vertoonde dan ook allesbehalve
een beeld van eendracht en samenhorigheid
en het werd Adolf allemaal te gortig. Hij
had al eens gedreigd er uit te zullen stap-
pen en nu maakte hij dit dreigement waar.
Hij bedankte, en liet zich niet verbidden. De
Partij was vaderloos

Het zit helemaal mis met de NPD sedert
die bij de laatste verkiezingen niet genoeg
stemmen ophaalde om in de Bondsdag
terug te keren.
Niet alleen verloor Zij zo aan invloed, maar
ze raakte ook hopen leden kwijt en heeft er
nu in heel Duitsland nog enkele tienduizen-
den over, waarvan de roerigste groepen te
vinden zijn in de deelstaten Baden-Württem-
berg, Noordrijn-Westfalen en (kan het
anders?) in Beieren, welks hoofdstad im-
mers eens 'de hoofdstad der Beweging'
was!
Uit Baden-Wurttemberg stamt ook nieuwe
leider, de advokaat Martin Mussnug uit
Tuttlingen, nog pas 32 jaren oud. Adolf
stelde hem voor als opvolger, en hij won het
dan ook van tegenkandidaat Pöhlmann, de
Beier die zijn rotgenoten opwekte het-ge-
bouw van de Bayerisclie Rundfunk te be-
stormen.
Martni Mussnug zal zijn handen vol hebben
om de partij weer op de been te helpen,
want ze is hopeloos verdeeld. De partijen
staan als leeuwen tegenover elkaar, be-
stuursleden moeten aftreden of trekken er
tussen uit, en de enige NPD-fraktie (in de
deelstaat Baden Württemberg), die nog
twaalf man sterk is, maakt voortdurend ruzie
en heeft drie jaren geleden de huidige leider
Mussnug gedwongen het vice-voorzitter-

DRIE KUNSTENAARS
UIT HAARLEM.
EKSPOSEREN BIJ EIJLDERS
Drie haarlemse kunstenaars eksposeren
vanaf a.s. zaterdag 18 december t.e.m. 9
januari in galerie Eijlders aan de Verlengde
Haltestraat 77. Het zijn Ben Andréa en
André Gouw, twee jeugdige surealisten, en
Marianne Souwerben, welke plastieken, ke-
ramiek en beeldhouwwerk vervaardigt. De
tentoonstelling wordt morgenmiddag om 5
uur ingeleid door de journalist Jacques
Heyer.

front van hongkonggriep
nadert onze. kontreien
Hongkong a-2 Is in het land en hoewel het jaarde mensen. Vooral deze laatste blijken
ministerie van Volksgezondheid het nog te door influenza vaak •heel ernstig ziek te
vroeg vindt om van een epidemie te spreken, worden.
zijn er toch al vrij veel zieken. De profylaktische influenza-vaksins die als

een behandeling van de genoemde ziekten
Volgens dr. N. Mazurel, de chef van het beschouwt kan worden, wordt ook door de
nederlandse influenzacentrum van de We- ziekenfondsen verstrekt,
reldgezondheidsorganisatie in Roterdam,
kan in de loop van de komende weken een
totaal van ongeveer vijf percent van alle
nederlanders de ziekte krijgen. Mét de be- *••««-*•• n mm
kende verschijnselen: hoofdpijn, koorts, pijn- *"SSBfl II M
lijke spieren en botten en dat wat als 'alge- '*»****•*
men malaise' wordt aangeduid. Hoesten, 6H '2OOO
keelpijn en flinke neusverkoudheid kunnen
bij de een wat langer aanhouden dan bij de •&'§f»faf|fi lïtf»f*l*
ander, maar de echte griepverschijnselen ^*******^ •••«S1SI
verdwijnen bij de meeste patiënten toch wel • • •
binnen een week. Zij blijven daarna niet neOei»l*intlePS
zelden nog een paar weken ekstra-gauw moe.
De wereld heeft in de loop der eeuwen heel jjfj Steden -'
Wat grotere influenza-epidemieën gekend,
zoals de officiële benaming luidt, en de ge-
volgen zijn soms werkelijk een ramp ge- Tusse" "u en het jaar 2000 zal..de opper-
weest. Pas in onze eeuw zijn die epidemieën vlakte die In ons land voor stedelijke do el-
goed onderkend en wetenschappelijk geana- einden wordt gebruikt naar verwachting van
lyseerd. De oorzaak, het influenzavirus, 100 tot 400 vierkante metef |nwoner

wordt zodra ergens weer zo n epidemie uit-
breekt zo snel mogelijk geïsoleerd en toenemen-
gekweekt. Dat virus blijkt namelijk niet
konstant te zijn en telkens te veranderen in Met ons 13 miljoenen hebben we thans
biologische struktuur en eigenschappen. 13°° vierkante kilometer stadsgrond of
Toch is men er de laatste tientallen jaren 3-5 Percent van de oppervlakte van Neder-
in geslaagd om, de enen keer wat tijdiger 'and- Over dertig jaar zal dat met 17 mil-
dan de andere, een vaksin te bereiden tegen J°en Nederlands 6800 vierkante km (19
het virustype dat opeens een nieuwe influ- percent) zijn. Dit betekent met nog niet de
enza-apidemie deed uitbreken. helft meer Nederlands wel vijf keer meer
En zo beschikt de geneeskunde nu over een stedelijk bebouwd gebied,
gekombineerd vaksin tegen de meest ge- Deze cijfers noemde donderdag 9 dec. het
vreesde viriusstammen die de mensheid Eerst Kamerlid dr. M. van Hulten ter il-
sinds 1966 teisterden, zoals het a-Hong- lustratie van de steeds groter wordende
kong-type van 1968 en de b-Massachusetts schaarste aan ruimte in ons land. Dr. Van
en b-Nederland 1966 stammen. Op grond Hulten, die sprak op een bijeenkomst van
der ervaring en allerlei andere overwegingen de Nederlandse Maatschappij voor Nijver-
zal deze (nederlandse) kombinatie in 1971- hei den Handel afdeling Amsterdam, is pro-
1972 een redelijke bescherming tegen in- jektdirekteur van 'Plan Europe 2000' van
fluenza bieden. Er zijn ook enkele goede de Fondation Européenne de la Culture,
andere vaksins in de handel die elk een Hij stelde, dat het merendeel van de stede-
goede profylaktische werkzaamheid tegen |jjke omgeving van het jaar 2000 in feite al
influenza bezitten, en de arts beschikt zo is gebouwd. De twee miljoen woningen die
over een ruime keus van vaksins, al naar na de Tweede Wereldoorlog zijn verrezen
zijn eigen voorkeur. moeten er bouwkundig gesproken over der-

tig jaar allemaal nog staan, evenals een
Levenslang groot dee( van de een mj|joen woningen die
Er is ook reeds een vaksin beschikbaar dat tussen 1910 en 1945 zijn gebouwd. Ook al
een levenslange immuniteit tegen de thans komen er, 20 zei hijt nog eens drie mj|joen

bekende 'moederstammen' van het influenza- bij> het stedelijk patroon wordt bepaald
virus oplevert. Het is speciaal voor kinderen door wat er nu reeds is. 'Deze erfenis drukt
bestemd die nog geen influenza hebben heel wat zwaarder op alternatief denken
doorgemaakt en er ook nog nooit tegen over hoe onze steden in 2000 zouden kun-
werd gevaksineerd. nen zijn dan in monumentenzorg waar som-
Waaróm is het nu raadzaam om zich tegen migen zozeer ~ ten onrechte - als een
influenza te laten vaksmeren, en wie komen verstarrend element tegenaankijken', aldus
er vooral voor in aanmerking? Wie influenza dr> Van Hulten.
krijgt, is er op zijn minst een week ziek
van, maar dat zijn de lichtste gevallen.

Sprekend over het wegtrekken uit de stad
M n n T k" T T ,T .««"«««•• van een deel van de bevolking merkte hij
Mensen die bijzonder kwetsbaar z jn, open .. . ... . , , ^. ., . . . . P. . ' K ' op dat hieruit ongewenste onevenw chtighe-
een grote risiko. Daarom moeten a en d e _, , .••, . n * , t.t j* .,.. . . . . . , ' ' den kunnen voortvloeien. De weptrekkers
tot deze highrisk groep behoren tijd g .. , . . , . , . ,
•«,,= • <i „ j i • j * *W voora de wat beter gesalaneerden mettegen influenza worden gevaksineerd, wat . . . ,. _, , ,,.,. „«*«.,,«.„„„„ ,„ „ . j L j i. *wee soms drie kinderen, leeftijd 30 tot 45
voor de meesten onder hen zonder bezwaar . . . . \ . .., j
kan gebeuren. Bij overgevoelige mensen T e" ee,n baan W K T
wordt het afgeraden. alleenstaanden, jonggehuwden, bejaarden en

men: alle patiënten met chronische aandoe-
ningen der luchtwegen (bronchitis, astma,
enz.), lijders aan chronische hart- en nier-
aandoeningen, aan stofwisselingsstoornis-
hebben waarbij de admehaling bemoeilijkt is.
sen (schildklierziekten, suikerziekten, enz.)
Een aparte groep die voor griepvaksin in
en al diegenen die een zenuwaandoening
aanmerking komt wordt gevormd door de
zwangere vrouwen en alle oudere en be-

't KINDERWINKELTTE
voor feestelijke kinderkleertjes

BUUREWEG 1—3

Geopend 11.30—15.30
Zaterdag 9.30—15.30

Als kerstverrassing Afgaanse jassen
van 119.— voor 95.—

Bij 'ieder jurkje een PANTY kado.

scheiding' waarschijnlijk, dat een stabili-
serend bevolkingselement in de grote stad
in toenemende mate de stad verlaat en daar
het terrein open laat voor degenen die zich
nog een plaats in de maatschappij moeten
zoeken.
Erger achtte hij dat deze vorm van 'apart-
heid', ook met andere bevolkingsgroepen in
de steden plaats heeft. Als voorbeeld noem-
de hij de Bijlmermeer/waar een woonsitua-
tie en een woonprijs die door de 'normale'
Nederlanders niet aanvaardbaar worden ge-
acht, grif worden geaksepteerd door hen
die aan de rand van onze samenleving
leven: Surinamers, homofielen, samenwonen-
de ongehuwden, alleenstaander! en onvolle-
dige gezinnen. De ongelijkmatig verdeelde
druk van de woningnood is er aldus dr.-Van
Hulten de oorzaak van dat zij die het meest
in de verdrukking raken zich konsentreren
in plaatsen als. de Bijlmer. Tot schade
waarschijnlijk van de gehele stad'.



Ondanks dat ik na het overlijden van mijn vrouw
alleen ben achtergebleven wil ik toch al mijn
vrienden en kennissen en het Bestuur van Z.V.M,
een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toe-
wensen.'

H. W. CLAMÓT
Prinses Beatrixtraat 35
Harlingen

Deze verkoop is tijdelijk en van korte duur!
„Het mooiste van het mooiste"

Mevr. J. Collewijn introduceert een allernieuwste
kollektie

S H O W M O D E L L E N
in mantels (ook met edelbontkragen). 3/4 -jasjes,

broekpakken (spencers). Zuiver scheerwol

59.- 89.- 119.- 149.-
K L A S S E B O N T M A N T E L S
TEGEN WEGGEEFPRIJZEN (met schrift, gar.)
Enkel voorbeeld: uit tientallen:
LANGE NERTSKOPMANTEL 890.—
Verder zeer fraaie nertshoeden, kravatten....
prijzen v.a. 79.— alsmede grandioze JAPONNEN.

MEVR. J. COLLEWIJN • mannequin

E. van der Linden
l NTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons-even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort • Telefoon 2663

KERSTBOMEN

BLOEIENDE PLANTEN

KERSTSTUKKEN

GROEN - HULST e.d.

Kwekerij

P. van Kleeff
Van Stolbergweg -IA

Geopend tot 's avonds 9 uur.

Zoek "nu reeds uw boom uit.
Aflevering op de door u gewenste dag.

Wilt U zelf kerststukjes maken?
Wij leveren alle' benodigdheden.

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U,A.

_ Begrafenis • Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

Uw auto roestvrij
BESCHERM UW AUTO!

....
TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF
Zandvoort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

zwemt U weer mee?

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, Icetel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

B A R • D I S K O T H E E K

Stationsstraat 17 • Zandvoort
Tel. 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuits
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoorf"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodastraat, hk. Schaepmanstr.

Makelaar O.s.
H. W. CflSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort. tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

London StySe
GROTE KROCHT 25

kinrfôr- en Isdèrmode

KORTE GIERSTRAAT -.. HAARLEM

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10-a uur

BELANGRBJKE
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043.3044, 3055 Politie
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4
2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,

Achterweg 1.
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569
2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN

APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 18 en zondag 19 december:

Zr. F. C. Terpstra, Gasthuishofje 27, tel.
2791. .»

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 19 december:

10.30 uur: dhr. F. H. Geursen van Haar-
lem.
10.30 uur: Jeugdkapel. Dhr. J. E. van
Epen.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 19 december:

Prof. dr. C. W. Mönnich ev. luth., Am-
sterdam,
's middags om 4 uur kinderkerstfeest.

Diensten Huis in de Duinen:
(alleen voor bewoners)
Zondag 19 december:

Mej. ds. C. Soutendijk d.g. Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Zondag 19 december:
10 uur: ds. J. de Waard • Zendings-
zondag.
7 uur: ds. J. de Waard en dhr. Steenwin-
kel van het Zendingscentrum.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdag 19.30 uur misviering, zondag te
9.30 uur eucharistie met samenzang en
kantor-organist, te 11.30 uur eucharistie
met samenzang en dames- en herenkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK

Zondag te 8.30 uur en 11 uur: h. mis-
vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

A.s. zondag 19 dec. in
Sporthal de Pellikaan, aan-
vang 29 uur, Basketbal top-
wedstrijd Racing White uit
België tegen Mars Energie
Stars.

M. F. D E G R E B B E R
Stoffeerder

Pakveldstraat 34
Telefoon 3740

Woonruimte gezocht in
Zandvoor, etage of 2 kam.
of iets dergelijks voor ouder
echtpaar (evt. gestoffeerd),
tot ± ƒ 400.—.
Br. no. 9401. Zandv. Crt.

Ford Taunus Transit, vr.pr.
f 500.— B. J. Lukassen,
Bilderdijkstraat 17.

2 VW-bestelwagens, te be-
zichtigen aan de remise van
de dienst P.W., Kamerlingh
Onnesstraat 20. Zandvoort,
op maandag, dinsdag en
woensdag a.s.

Jong echtpaar zoekt woon-
ruimte, prijs ± f 250.— p.m.
Br. no. 9202, Zandv. Crl.

Woningruil. Aangeb. zonnige
3-kam. flat te Osdorp. Gevr.
4-kam. woning te Zandvoort.
Br. no. 9402, Zandv. Crt.

Wie heeft blauwe fiets met
racestuur en renzadel (wég-
genomen of geleend) bij
Bouwes zwembad woens-
dagmiddag (4-5 uur), kind
gedupeerd. Gaarne terug te
bezorgen bij fam. Kraaien-
oord, Celciusstraat 31, tel.
3947 tst. 226.

Hebt u nog OUDE DEKENS
voor honden- en poezeman-
den? Belt u dan s.v.p. tel.
3888 of 2582. Secr. Dieren-
bescherming, Fazantenstr. 8.

Laat uw KIPPEN, GANZEN,
KONIJNEN

enz. voor de kerst
GRATIS v a k k u n d i g

slachten. Bel voor een afspr.
C. Visser, Boerlagestraat 19,
tel. 6079 's avonds na 6 uur.

Secr. Dierenbescherming,
Fazantenstraat 8, tel. 3210.

Sshi

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoorfse
Courant

• Verschijnt 2 x per week

© Dus aktueel

O Objektief-kritisch

9 Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het grootste

deel van het zandvoortse publiek.

Ook door U?

Zo niet: ,

Abonneert II dan NU!

De 'Zandvoortse Courant'
Achterweg t, telefoon 2135

'n V*» V 9

Telefoon 2638.

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Efite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25%
korting.
Vroes en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniectraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken

dan bij U f huis!
Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. f 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

Gaat u uw buurhuis verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: IM.V. Makelaarskantoor
„VEMA", tel. 023 - 377767.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

I N S T A L L A T I E B U R E A U

CentraBe verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerlingh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 5845*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
TZB geeft een kienavond op 19 dec. a.s.
Aanvang 20.45 uur. Wist u, dat u daar voor
weinig geld uw hele kerstdiner met dessert
kunt winnen?! Alleen u moet komen om ook
daar eventueel die levensmiddelenmand in
ontvangst te nemen, ter waarde van ƒ 100.
Dit wil zeggen 14 dagen gratis eten in huis.
Dit kan niet meer missen, u komt gewoon
en het wordt een gezellige avond.
Entree ƒ 1.—. Aanvang 20.45 uur.

Programma zaterdag 18 december:
A-junioren:
Vriendschappelijk:
TZB 1-VDO 1 15 u.
B-junioren:
Vriendschappelijk:
TZB 1—Schalkwijk 1
Kompetitie:
115 Terrasvogels 2—TZB 2
C-junioren:
135 TZB 1—TYBB 3
172 TZB 2-Terrasvogels 3
A-pupillen:
206 Hoofddorp 1-TZB 1
220 TZB 2-RCH 3
B-pupillen:
262 TZB a-HBC b

15 u.

13 u.

14 u.
14 u.

11 u.
11.30 u.

11.30 u.

Programma zondag 19 december:
19 TZB—Spaarndam 14.30 u.
33 TZB 2-Zandvoortm. 7 12 u.
56 TZB 3—Schoten 5 12 u.
70 DSS 7-TZB 4 12 u.
94 VVH 6-TZB 5 " 12 u.

113 TZB 6—Spaarnestad 4 14.30 u.
150 DSOV 8-TZB 7 14.30 u.
166 Spaarnestad 6—TZB 9 12 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 28 december:

1 Zandvoortm. 1—K.mers 1 14.30 u.
370 Zandvoortm. 4-Bl'daal 5 14.30 u.
B-junioren:
57 Zandvoortm. 1—Haarlem 1 14 u.
81 NAS 2—Zandvoortm. 3 15.15 u.

114 DCO 4—Zandvoortm. 4 14 u.
C-junioren:
131 Zandvoortm. 2—TYBB 2 14 u.
134 Zandvoortm. 3—Renova 1 14 u.
163 TYBB 7—Zandvoortm. 5 15.15 u.
A-pupillen:
199 Zandvoortm. 1—Bl'daal 1 10.30 u,
211 TYBB 2—Zandvoortm. 2 13 u.
221 Zandvoortm. 3—Bl'daal 3 10.30 u.
232 Geel Wit 4-Zandvoortm. 4 12 u.
239 Geel Wit 5—Zandvoortm. 5 12 u.
245 RCH 6—Zandvoortm. 6 11 u.
B-pupillen:
249 DCO a—Zandvoortm. a 11 u.
266 EDO b—Zandvoortm. b 12 u.
275 Zandvoortm. c—Bl'daal c 10.30 u.
280 Zandvoortm. d—Geel Wit d 11.30 u.
288 Zandvoortm. e—Geel Wit f 11.30 u.

Programma zondag 19 december:
Zandvoortm. 1—ZVV 1 14.30 u.
Zandvoortm. 2—1VV 2 10 u.
HBC 2—Zandvoortm. 3 12.30 u.

29 Zandvoortm. 6—Geel Wit 2 10 u.
33 TZB 2—Zandvoortm. 7 12 u.
68 Zandvoortm. 8—Concordia 4 10 u.
75 Haarlem 7—Zandvoortm. 9 9.30 u.
97 DSS 9—Zandvoortm. 10 12 u.

A-junioren:
168 OG 1—Zandvoortm. 1 12 u.
183 EDO 2—Zandvoortm. 2 9.45 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Veldhockcy
Programma zaterdag 18 december:
Meisjes B combinatie—R Wit B1 14 u.
Jongens C1—Rood Wit C1 14 u.

Programma senioren zondag 19 dec.:
Veteranen:
Zandvoort—BMHC 13 u.

Zaalhockey
Programma zondag 19 december:
Dames:
Strawberries 1—Zandvoort 1 20.45 u.
Heren:
Strawberries 1—Zandvoort 1 21.30 u.
Strawberries 2—Zandvoort 2 18.30 u.

Kennemersporthal te Haarlem
Dames:
Saxenburgers 1—Zandvoort 2 18.30 u.

^QEIGANGERSACTIE

ZANDV.M. AFD. HANDBAL
Programma zaterdag 18 december:
Meisjes pup.:
Zandcoortm. 2—Bunkert 2 14 u.
SMS 1—Zandvoortm. 1 18 u.
Meisjes adsp.:
Zandvoortm. 2—Wijk ana Zee 15.30 u.
Jongens adsp.:
Zandvoortm. 3—Concordia 2 16.15 u.
Concordia 1—Zandvoortm. t 17 u.

Programma zondag 19 december:
Dames:
Zandvoortm. 1—Umond 2 15.30 u.
Heren:
Odin 1—Zandvoortm. 1 14 u.
Odin 3—Zandvoortm. 2 15.50 u.
Zandvoortm. 3—Blinkert 5 10 u.
Dames jun.:
Atilla 1—Zandvoortm. 1 14 u.
Wijk aan Zee 1—Zandvoortm. 2 12.15 u.
Heren jun.:
Atilla 1—Zandvoortm. 1 12 u.
Zandvoortm. 2—CSV 12.55 u.
Meisjes adsp.:
Zandvoortm. 1—Odin 1 13.50 u.
OG 4—Zandvoortm. 3 11.45 u.
Meisjes pup.:
Wijk aan Zee—Zandvoortm, 3 15.50 u.
Jongens pup.:
Concordia 1—Zandvoortm. 2 10.30 u.



het beter bij
•P

maak iets lekkers vooral ?

PASTEI-BAKJES fa**
kalfcof paprika 475

goede wijn i|
behoeft geen krans l

SEKT deDuitse champagne^ S.95

ROSÉCTANJOU Sebastien Aubertnes 2."

iKHORRSOEPEN; ,„
i kippe-Broente-tomaten- zilverzakje

280gr. l

wat kiest U als hoofdgerecht?
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GOURMET
SOEPEN s,
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[beroemder LIEBFRAUMILCH
JplESPORTERHICHELSBERQIHIERSTENERDOMTHAL

VIN ROUGEDECHASSEUR 2LiïERfles 496
voor een lekker toetje

ANANAS"11099(schijven

PftRTJfSANfiHASüTERBLIK

HBIVEPIRZIIIEN UTERBLIK 129
FRÜiïGOGKflUL UTERBIIK
SlAGRBBia ft Ijler P
BUURSIN originele franse import BS
CAMEMBERTspanendoos225Dfrl75

BRIE blik 225 gram
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Voeveeinew"!^
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boordevol rozijnenen spijs

zeer fijn : BLII
>PERCIEBOONTJES^e0î ^ UTERbiikS9

WQRTEUJE8 EXTRAPJN 3/4 LITERPOT 89
„VELUCO'APPELIViOES GOUDBANDXwalit.it UTERBUK 59

WITTETÜINBOONTJESmN GROTEPOT F
.GEISHA'PUNTASPERGES BUKv.a. 79
CELLERIESCOUPÉES HALFUTERBUK 75
MACÉDOINEie^gd^enten HALFUTERBUK 75

natuurlijk wat hartigs er bij
diverse pikante zoute koekjes
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in luxe doos

rmet
zuiver
banket
spijs

PATEN1BLOEM
SlADUEfles625cc

mmwm[m
heel KILO R9
tiidelijSt: l)9

gezellig borrelen

LIKEURWIJNEN
met SINAASAPPEL BRANDEWIJN
ofCREMEDECACAO
of KIRSCH
ofAPRICQT
of BESSENJEVENER
of CITROENJENEVER
of COGNAC
kies uit
per f les s

GfllOEN WONDER CHIPS SBB 79
GEMENGDENBÏÏN hGElPOND 1?5

TflFfl flHflNDELEN zakZOOgram l®
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SHERRY FINOmeHiiiniilry n»
ZWARTEKIP advokaat
EKPRRTPILSENER
3-es SINAS

«es
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3«
4.95

495
l50

ovaal of vierkant

UP-DRINK
ofCITRON

KOOPAVONDEN:
dinsdag 21
woensdag 22 dec. Hot 21 uur
donderdag23dec.j

AMSTERDAM:
Jan v. Galenstraat 79-65
Joh. Hulzlngalaan 180-188
Mercatorplein 49-53
2e Nassaustraat 28-30
Bllderdijkkede 41-53
Tussen Meer 1 (Osdorp)

SARDINES in olie duböelölik SR
SCHELVIS UVERnBURGUNDiA"biik 89
BISMARCK haring pote-sstuks 119

ZEEUWSE MDSSEUN potasci. Ipe
SPMNSEMOSSEIEN inoiie biik BR
FUUURKJES potasci. BR
COCKTAIL-UITJES potje 79
OLIJFJESmetpimentpotisscc ^

grotesortering
Kerstboom arakeien
voor feestelijke prijzen

voor outoklanten:
MOBY DICK MULTIMAHKT
Graftarmeeralr. 28 Hoofddorp

ZWANENBURG: ïepanlaan 21 «i{
ZANDVOORT: Kerkstraat 19
HOOFDDORP: Kruisweg 640

nu ook- WINKELCENTRUM DELFLANDPIBN
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ZAND VOORTS E COURANT
redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p .mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ 17,50; buitenland f 20,-
losse eksempiaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oud t v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

opvoering van griezelstuk
door tonelisten van w. hildering
werkte op lachspieren van bezoekers
Vrijdagavond gaf de toneelvereniging 'Wim
Hildering' In het verenigingsgebouw 'De
Krocht' een opvoering van 'Misdaad aan het
meer', een thriller van George Batson. De,
voorzitter, de heer H. Hildering, heette de
aanwezigen welkom, In het bijzonder be-
stuursleden van de Culturele Contact Com-
missie en kollega-spelers van de vereniging
'Op Hoop van Zegen'. Spreker waarschuwde
de zaal dat het een griezelig stuk was, zo-
dat de aanwezigen er op voorbereid waren
met schokkende feiten gekonfronteerd te
worden.

Het dekor, een goed gemeubileerde zitka-
mer met een open haard, een boekenwand
en veel schilderijen kreeg terecht een open
doekje en daarna gingen de aanwezigen er
voor zitten om mee te leven met de gebeur-
tenissen in het landhuis van de Claytons,
gebeurtenissen die, zoals de titel van het
stuk al deed vermoeden, nu niet direkt grap-
pig waren. Daarom was de reaktie van een
deel van der toeschouwers, dolle pret en
lachen op momenten dat er helemaal niets
te lachen viel, wel merkwaardig en het zou
ons niet verbazen, wanneer dit de reden
geweest was dat de niet altijd even rol-
vaste spelers zo nu en dan van hun stuk
werden gebracht.
Omdat wij • niet weten of het bestuur met
deze thriller nog plannen heeft voor de
nabije toekomst lijkt het ons beter niet de
inhoud van het stuk te vertellen. Wel willen
we u laten kennis maken met de bewoners
van het grote, op een rots aan een van de
amerikaanse meren gelegen huis, en dat zijn
dan Ellen Clayton,.een-jong-meisje-datdopr
een auto-ongeluk invalide geworden is, haar
tweede moeder Karen Clayton, de aan Ellen
verknochte huishoudster Jenny, terwijl ver-
der in het stuk voorkomen dokter Lane, zijn
plaatsvervanger Coréy Philips en zuster
Pepper. Thea Lammers-Kok willen we graag
komplimenteren met de manier waarop ze
de vrolijke, gezellige en toch ook nuchtere
zuster Pepper gestalte gaf. Het was een
genoegen haar op het toneel te zien met
haar ongedwongen manier van bewegen,
haar vlotte' reakties, haar rolkennis en haar
mimiek. Een fijne speelster!
De rol van Karen Clayton werd vertolkt door
Alie-Bol-Koper, die van Jenny door Riek
Kok-de Graaf, van beiden goed spel, iets dat
gezien hun jarenlange ervaring geen ver-
wondering wekt. Wat jammer dat Joop van
Droffelaar in het derde bedrijf, toen , dé
spanning rond de ontknoping een hoogtepunt
bereikte tot twee maal toe op de -souffleuse
was aangewezen. Hierdoor verslapte de aan-
dacht even en dat is nu juist iets dat men
bij een klimaks niét kan gebruiken. We heb-
ben waardering voor het dappere pogen van
Letty Kinderdijk en John Lemmens om in
de huid van resp. Ellen Clayton en Corey
Philips te kruipen, maar we vragen ons toch
af of het verantwoord was spelers met nog
niet zoveel ervaring deze niet onbelangrijke
rollen te geven.
Aan het einde van de voorstelling sprak de
heer Hildering woorden van dank tot de wer-
kende kring en overhandigde alle medewer-
kenden een kerststukje. In de bloemenhulde
werd vanzelfsprekend ook souffleuse Truus
Lorenz betrokken. Regisseuse Alie Bol

laat je toch rijden
Veilig Verkeer Nederland — gealarmeerd
door de cijfers van het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek) — gaat in de
komende weken met ekstra aandacht de
glaasjes-op-kampagne 'Laat je rijden' her-
halen.
Hoewel het aantal ongevallen met dodelijke
afloop (327) waarbij alkoholgebruik werd
gekonstateerd vrijwel gelijk bleef (329 in
1969) steeg het aantal alkoholmisdrijven
schrikbarend en wel van 8.438 tot 8.838.
Ook het aantal veroordelingen was in stij-
gende lijn: van 6.831 tot 6.879.
Met de bekende affiches en raambiljjetten
en een televisiespot, die frekwent zal wor-
den uitgezonden, doet Veilig Verkeer Ne-
derland gelijktijdig met vele andere landen
opnieuw een beroep op alle automobilisten
zich — als het moet — te houden aan het
advies: Laat je rijden!
Een beroep dat ook geldt voor de brom-
fietsers. Vorig jaar werden maar liefst 977
bromfietsers door de rechter veroordeeld we-
gens het rijden onder invloed van alkohol.

moch bovendien nog een persoonlijk ge-
schenk in ontvangst nemen, evenals haar
mede-regisseur Ed Fransen, die deze avond
als zodanig zijn debuut maakte. Spreker
vestigde de aandacht op het feit, dat het
fraaie dekor gehuurd kon worden van de
firma Beijne dank zij de door de Culturele
Contact Commissie verleende subsidie. Met
een woord van dank aan de zich in de zaal
bevindende Hilly Jansen, die ook ditmaal
weer de grime verzorgde, en met een opwek-
king de voor 25 maart a.s. geplande voor-
stelling te bezoeken, sloot de voorzitter
deze vrij goed bezette uitvoering'van 'Wim
Hildering'.

Kr. M.

zvm behaalde 4-2
op zaandammers
Heeft de zege op het in deze kompetitie
sterk spelende Elinkwijk Zandvoortmeeuwen
over het dieptepunt van de laatste maanden
heengeholpen? Na de fraaie zege van de
kustbewoners eergisteren op ZVV mag die
vraag wel bevestigend worden beantwoord.
Zandv.m. had zijn oude vorm, enthousiasme
en vooral vasthoudendheid weer hervonden
en versloeg zijn tegenstander in een bij vla-
gen bijzonder enerverend duel met 4—2.

Zandv.m., met in de eerste speelhelft het
voordeel van de stormwind in de rug, pene-
treerde herhaaldelijk de door regen en wind
geteisterde defensie van de gasten. Het was
vooral aan de behendige keeper Lagerwey
van ZVV te danken dat zijn klup in de eer-
ste minuten van de wedstrijd voor een doel-
punt gespaard bleef. Maar ook een benen-
dig doelman kan de verdediging tenslotte
niet in zijn eentje organiseren. De achter-
waartsen lieten hem verscheidene malen in
de steek en toen de defensie in de 15e mi-
nuut door de voorhoede van de gastheren
volkomen ontregeld werd zag hij ook geen
kans meer aanvoerder Nijkamp het scoren
te beletten, 1—0.
De aanvalslinie van ZVV, die zich inmiddels
aan de ongunstige klimatologische omstan-
digheden had weten aan te passen, begon
na dit doelpunt in de verdediging van Zand-
voortmeeuwen te prikken. In het begin rea-
geerde de achterhoede van de thuisklup
nogal zorgeloos op de aanvallen van ZVV,
gelukkig toonde doelman Bos zich minder
nonchalant en onbezorgd en wist een paar
bijzonder gevaarlijke aanvallen van ZVV bij-
tijds onschadelijk te maken.
In de 32e minuut bouwde het aanvalstrio
Engel Stobbelaar, Gerard Nijkamp en Aal-
dert Stobbelaar een uitstekende aanval op,
welke via een kopbal van laatstgenoemde
door Richard Bruijnzeel onhoudbaar voor
Lagerweij werd ingeschoten, 2—0.
Na de hervatting van de ontmoeting moest
de thuisklup het tegen regen en wind op-
nemen, maar het scheen het elftal nauwe-
lijks te deren. In de 8e minuut van de twee-
de helft passeerde Aaldert Stobbelaar met
schijnbewegingen twee, drie achterspelers
van ZVV en liet de keeper tevergeefs naar
de bal duiken, 3—0.
Deze achterstand werd ZVV kennelijk te
bar. In de 28e minuut bracht een verras-
sende tegenstoot de ZVM-defensie volko-
men uit balans en ook voor keeper Bos was
er geen redden meer aan. ZVV-er Hoekstra
schoot het leer ongehinderd tussen de doel-
palen, 3—1.
Terwijl de verdediging van Zandvoprmeeu-
wen de aderlating maar met moeite kon
verwerken en direkt daarop weer in moei-
lijkheden raakte, ging de voorhoede onver-
moeibaar verder de defensie van ZVV
schaakmat te zetten. De aktiviteiten en
vasthoudendheid van de geel-blauwen brach-
ten de verdedigers van ZVV tot wanhoop en
ook Lagerweij zag het op een gegeven mo-
ment niet meer zitten. Aaldert Stobbelaar
schoof vanaf de achterlijn Bruijnzeel de bal
toe, die het leer ongehinderd in het net
achter de ZVV-doelman deponeerde, 4—1.
In de laatste minuten van de ontmoeting,
beide klups werden gehinderd door de snel
invallende duisternis, zag Wester van ZVV
nog kans een fout in de defensie van de
thuisklup te benutten en de achterstand tot
4—2 te verkleinen. Toen was de speeltijd
op en blies de goedleidende scheidsrechter

ZANDVOORTSE
POLITIERESERVISTEN
WERDEN BEVORDERD
Tijdens de jaarlijkse feestavond van het
korps reserve-gemeentepolitie in de kantine
van het caravankamp 'De Zeereep' werden
de volgende reservisten, welke 10 of meer
jaar lid zijn van het detachement bevorderd:
A. Balledux, T. M. W. Bussing, R. H. Bijs-
ter, R. Coenraad, J. Heesemans, J. Kerk-
man, P. M. v. Keulen, C. de Leeuw, A. Loos,
L. P. Miezenbeek, B. Schaap en A. Schaap.
De hoofdagenten A. Herfst, P. P. J. Joukes,
G. W. Schaap en P. L. Rietdijk werden be-
noemd tot reserve-brigadier. Een zestal re-
servisten ontving de medaille voor tien jaar
trouwe dienst.
Op de bijeenkomst vond de traditionele
schietwedstrijd op pistool en geweer plaats.
Direkt na afloop werd de uitslag bekend ge-
maakt en ontvingen de winnaars een prijsje.
De uitslagen waren: A. Herfst (94 pnt.);
M. J. Methorst (91 pnt.); W. van Duijn (90
pnt.) en P. v. Koningsbruggen (90 pnt.).

zege

het eindsignaal. Vermeldenswaard is nog
dat Zandvoortmeeuwen voor de eerste keer
sinds het begin van de kompetitie op eigen
terrein een overwinning behaalde.

Hier volgt de stand in de kompetitie van
de eerste klasse zondagamateurs na de eer-

, gasteren gespeelde"\wedstrijden: . .

OVVO ..
SDW
Elinkwijk
Uithoorn
Hollandia
Zilverm.
DCG ....

.. 13 8 4 1 20 15—4

.. 13 7 4 2 18 21—10

.. 13 7 4 2 18 19—12
.. 13 4 8 1 16 18—13
,. 13 3 6 4 12 19—15
.. 13 5 2 6 12 20—22
.. 13 5 2 6 12 18—21

Rood Wit A ... 13 2 8 3 12 7—13
AFC 13 3 4 6 10 14—17
Zandvoortm 13 3 4 6 10 19—25
De Spartaan ... 13 3 4 6 10 10—16
ZVV 13 O 6 7 6 9—21

junior-wedstrijden oss
• Onder grote belangstelling van ouders en
verdere familieleden vond afgelopen donder-
dag 16 december in het gymnastieklokaal
van de Wilhelminaschool het tweede gedeel-
te van de OSS-juniorwedstrijden plaats.
Achtereenvolgens traden de meisjes van
7—9 en 10—11 jaar op, verdeeld over twee
sekties.
Op het programma stonden een oefening
op de brug met ongelijke leggers, de even-
wichtsbalk en een sprong op de lange mat.
De oefenstof werd door de meisjes met veel
enthousiasme, vlot en in een hoog tempo
uitgevoerd. Na afloop van het programma
deelde voorzitter Brink mede dat alle deel-
neemstertjes het vereiste aantal punten had-
den behaald voor het verkrijgen van het di-
ploma.
Als juryleden traden op mevr. A. Effern,
mej. B. v. Soolinge en de heren A. v. Zadel
en A. Effern.

De verkorte uitslagen leiden:
Meisjes 7—9 jaar, Ie gelid:
1. Joke de Rooij 29,4 pt.; 2. Inge Bruins
26,6 pt.; 3 Ingrid Jansse 26,2 pt.
Meisjes 7—9 jaar, 2e gelid:
1. Maaike Voit 28,6 pt.; 2. Imca Drommel
26,9 pt.; 3. Patricia v. d. Berg 26,8 pt.
Meisjes 10—11 jaar, Ie gelid:
1. Wilma Weber 28,7 pt.; 2. Edith Steeg-
man 27,5 pt.; 3. Margriet v. l. Heide 27,3 pt.
Meisjes 10—M jaar, 2e gelid:
1. Ingrid Nanai 28,6 pt.; 2. Ingrid Hoefnagel
27,4 pt.: Irma Kelder 27 pt.
Meisjes 10—11 jaar, Ie gelid:
1. Edith Meijer 27,9 pt.; 2. Caroline Hulse-
bos 26,7 pt.; 3. Marjan Bruins 25,8 pt.
Buiten mededinging demonstreerden een
viertal meisjes uit de keurgroep hun oefe-
ningen voor de komende wedstrijden.

WATERSTANDEN

H.W. L.W. H.W. L.W.
21 dec. 05.42 01.44 17.58 13.29
22dec. 06.19 02.28 18.37 14.08
23 dec." '07.03 03.19 19.24 14.58

oude gehoorlepel
beter
voor bejaarden
In een artikel over de eenzaamheldsgevoe-
lens bij bejaarden In het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde pleiten de artsen
l. Stork-Groenveld en dr. J. A. M. Meerloo
voor het gebruik van de oude gehoorlepel
bij bejaarden, omdat bejaarden volgens hen
veel moeilijker met elektrische hoorappara-
ten kunnen omgaan.

Zij worden vaak meer paranoid door de
bijgeluiden van het apparaat. Paranoia is
een geestesziekte die wordt gekenmerkt
door een stelsel van waanideeën, waarbij de
verstandelijke vermogens onaangetast blij-
ven.

De artsen, beiden werkzaam bij de Gemeen-
telijke Geneeskundige en Gezondheids-
dienst, afdeling geriatrie in Amsterdam, ko-
men bij hun studie van de gedragingen der
bejaarden onder meer tot de konklusie dat
de arts of verpleegster, die bejaarden thuis
bezoekt, hen moet bezoeken zelfs als de
bejaarden dat niet altijd bewust willen. 'De
vijandige, zich terugtrekkende bejaarde in
de stad, die eenzaam op zijn kamer woont,
is op een of andere manier heel blij dat hij
geregeld bezocht wordt en dat iemand zich
om hem bekommert. Verwacht geen dank of
direkte reaktie, maar de patiënt wordt psy-
chisch beter en laat geleidelijk zijn achter-
docht varen. Het huisbezoek bij bejaarden
moet regelmatig uitgebreid worden om ern-
stige depressie paranoia en zelfs zelfmoord
te voorkomen. Zelfs de dementie wordt min-
der als de gemeenschap regelmatig kontakt
maakt en houdt met zijn eenzame bejaar-
den', aldus de artsen.
Zij merken voorts op dat de verpleegsters
er voortdurend op gewezen moeten worden
dat ze hun bijna ongemerkte autoriaire en
manipulerende houding tegenover bejaarde
patiënten moeten laten varen. 'Oudere men-
sen haten het kwasi goedmoedig bemoede-
ren door hun kinderen en het pseudovrien-
delijk domineren door de verpleegster of
verzorgster. Zij haten het opoe en opa ge-
noemd te worden door hen die deze woor-
den in vernederende zin gebruiken'.

Drukkerij Oudt
v/K Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135
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TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN



Hierbij vervullen wij de droeve plicht
u kennis te geven, dat geheel onver-
wacht in het St. Johannes de Deo
Ziekenhuis te Haarlem van ons is
heengegaan onze lieve man, vader en
opa

FERDINAND BOUMAN
op "de leeftijd van 57 jaar.

J. de Heer-Bouman
R. de Heer

"~ • R. Bouman
F. Bouman en verloofde
en kleinkinderen

De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers Zijlweg.63 te Haar-
lem. Bezoekuren 14.00 tot 15.30 uur
en 19.00 tot 19.30 uur.
Gelegenheid te ( condoleren vanaf
heden tot woensdag 22 dec. 1971
Kanaalweg no, 9j„Zandvoort.
De.crematie zal plaatsvinden op don-
derdag 23 dec. 1971 in het crema-
torium te Velsen na aankomst van
trein 9.25 uur, halte Westerveld.

uniforme tarieven
voor openbaar streekvervoer

Adreswijziging
H. C. VAN GOG Jr.

Oud adres: Brederodestraat 207.

Nieuw adres:
BREDERODESTRAAT 90 huls

Ingangsdatum: 16-12-1971.

release haarlem
krijgt nieuwe behuizing
Vanaf 27 december a.s., dus vlak na de
Kerst, zal het buro van Release gevestigd
zijn in het oude EHBO-gebouwtje van het
voormalig St. Elisabeth's Gasthuis: Gast-
huisvest 47 A te Haarlem.
Voor Release en voor de velen, die met hun
problemen bij Release komen, zal dit een
grote verbetering zijn.-

De ruimte, waarover Release thans de be-
schikking krijgt, is veel groter en ook veel
praktiser ingedeeld dan de zolderverdie-
ping aan de Verspronckweg, waar Release
een jaar lang heeft gebivakkeerd.
Op 't ogenblik wordt er nog druk gewerkt.
Er wordt geschilderd ' gewit, getimmerd en
behangen in "het 'gebouwtje aan de Gast-
huisvest. Het kost allemaal heel veel geld
en energie, maar de Release-medewerkers,
bijgestaan door mensen, die zelf ook eens
door Release werden geholpen, stellen alles
in het werk om vóór 27 december klaar te
zijn.
Dan kunnen de eerste bezoekers worden
ontvangen in een van' de drie kleurige ont-
vangkamertjes beneden. De medewerkerska-
mer en de buroruimte beneden zullen dan
helemaal zijn ingericht en alles zal weer
zijn vaste plaats hebben gekregen. In de
vergaderruimte op de bovenverdieping zul-
len de Release-medewerkers eindelijk hun
talloze werkvergaderingen in eigen huis kun-
nen houden en in het keukentje zullen on-
telbare potten koffie en thee worden gezet.

^Eindelijk is het dan zover: Release heeft
een eigen gebouw.
De openingstijden blijven voorlopig dezelf-
de: Release is de gehele week open van
11 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds.
Op de zondagen alleen 's avonds van 19
tot 23 uur. Ook tijdens de kerstdagen en
de jaarwisseling blijft Release normaal
open.
Tegelijk met de nieuwe behuizing heeft Re-
lease ook een nieuw telefoonnummer gekre-
gen: nr. 31 3428. Het oude nummer komt
hierdoor te vervallen.
Met ingang van 27 december a.s. zullen
hulpvragenden en belangstellenden van har-
te welkom zijn in het nieuwe Release-buro.
RELEASE-HAARLEM, Gasthuisvest 47A, te-
tefoon 023-313428; gironr. 217.65.36,
t.n.v. Marieja Evers te Heemstede.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zaterdag 18 december:
A-junioren:

Vriendschappelijk:
- TZBJ—VDO 1 3—2
B-junlô~ren:

Vriendschappelijk:
TZB 1—Schalkwijk 1 2—2
Kompetitie:
Terrasvogels 2—TZB 2 2—1

C-junioren:
- TZB 1—TYBB 3 1—2

TZB 2—Terrasvogels 3 2—1
A-pupillen:

Hoofddorp 1—TZB 1 ' 1—1
TZB 2-RCH 3 0—7

B-pupillen:
TZB a-HBC b -. 0—5

Uitslagen zondag'-19 december:
,,.,, TZB—Spaarandam 4—O

TZB 2—Zandvoortm. 7 2—2
TZB 3—Schoten 5 2—2
DSS 7-TZB 4 4—1
VVH 6-TZB 5 0—5
TZB 6-Spaarnestad 4 1—4
DSOV 8-TZB 7 1—3
Spaarnestad 6—TZB 9 9—2

In de dag- en weekbladen Is herhaaldelijk
uiting gegeven aan de ook bij de overheid
levende wens tot vorming van samenwer-
kingsverbanden van streekvervoeronderne-
mlngen. Een vorm van samenwerking is
thans groeiende tussen de Noord-Zuid-
Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. te
Haarlem en de N.V. NACO te Alkmaar.
Voor het publiek zullen de eerste tekenen
van samenwerking blijken uit de invoering
van eenzelfde plaatsbewijzensysteem en ta- '
riefopbouw.

De thans bestaande verschillen in de be-
rekening van de tarieven en in de plaats-
bewijssoorten vereisen voor beide onderne-
mingen en aanpassing. Voor de NZH en de
Naco betekent dit, ingaande 1 januari 1972: .
a) een geringe tariefaanpassing i.v.m. de

inflatoire prijsontwikkeling en de sterk
gestegen kosten;

b) een wijziging in de tariefgrenzen.
De Rijksverkeersinspektie heeft aan deze
maatregelen zijn goedkeuring gehecht.

Dagabonnementen:
De dagabonnementen a ƒ 6,— voor volwas-
senen en a ƒ3,— voor kinderen (van 4
t/m 9 jaar) zijn geldig voor beide vervoer-.
gebieden.
De dagabonnementen in kombinatie met de .
FRAM (Friese Autobus Maatschappij;'
streekvervoer in Friesland) a ƒ 10,— voor
volwassenen en a ƒ 5,— voor kinderen (van
4 t/m 9 jaar) zijn geldig voor de streek-
vervoergebieden van NZH, Naco en FRAM.
Dit betekent dat men voor ƒ 10,— met
de bus kan reizen van b.v. Den Haag'
naar Dokkum.

Wijziging bij de NZH

• De sektieindeling wordt gewijzigd en op'
2 km gebracht en daarmee gelijk aanï
die van de Naco, zie hieronder; -

• 12-rittenkaarten en jeugd- 12-rlttenkaar-
ten: ;
De 12-rittenkaarten (volwassenen en'
jeugd-) worden vervangen door 10-ritten-,
kaarten voor beide kategorieën. De;
jeugd-10-rittenkaart zal ook geldig zijn;
op zon- en feestdagen.

• Algemeen abonnement: \
De prijs van het maandabonnement. q
alle lijnen wordt verlaagd met f 5,-f'
gaat derhalve ƒ 75,— bedragen. *" j;

Wijzigingen bij de Naco

9 Invoering sektiesysteem: i.
De lijnen worden verdeeld in sektie-
afstanden van 2 km. De grenzen van
de de sekties worden op de halteborden'
kenbaar gemaakt door middel van een
rode balk. Het tarief wordt bepaald naar
het aantal sekties waarover wordt ge-
reisd. Indien de in- of uitstaphalte niet
tevens tariefgrens is, wordt betaald van'
de tariefgrens voorafgaande aan de in-
staphalte tot de tariefgrens volgend op"
de uitstaphalte.

• Tariefuitzondering:
Voor de lijnen Alkmaar-Bergen-Bergen
aan Zee en Alkmaar-Bergen-Camperduiiv
(de vroegere NHADO-nijnen), gelden".
nog afwijkende tarieven.
Algemeen abonnement: '«••'
Met ingang van 1 januari zal het alge-
meen abonnement op de bus verkrijg-

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 18 december:

Zandvoortm. 1—De Kennemers 1
Zandvoortm. 4—Bl'daal 5

B-junioren:
Zandvoortm. 1—Haarlem 1
NAS 2—Zandvoortm. 3 *
DCO 4—Zandvoortm. 4 ,,'

C-junioren:
Zandvoortm. 2—TYBB 2
Zandvoortm. 3—Renova 1
TYYBB 7-Zandvoortm. 5

A-pupillen:
Zandvoortm. 1—Bl'daal 1
TYBB 2—Zandvoortm. 2 ?
Zandvoortm. 3—Bl'daal 3
Geel Wit 4—Zandvoortm. 4
Geel Wit 5—Zandvoortm. 5
RCH 6—Zandvoortm. 6

B-pupillen:
DCO a—Zandvoortm. a
EDO b—Zandvoortm. b
Zandvoortm. c—Bl'daal c
Zandvoortm. d—Geel Wit d
Zandvoortm. e—Geel Wit f

Uitslagen zondag 19 december:
Zandvoortm. 1—ZVV 1
Zandvoortm. 2—IVV 2
HBC 2—Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 6—Geel Wit 2
TZB 2—Zandvoortm. 7 '
Zandvoortm. 8—Concordia 4
Haarlem 7—Zandvoortm. 9
DSS 9—Zandvoortm. 10

(gest. wegens
A-junioren:

OG 1—Zandvoortm. 1
EDO 2'—Zandvoortm. 2

2—1
1—4

2—3
0—8
2—4

4—2
3—1
0—3

1—1
1—0
uitg.

'2—2
2—0
6—2

0—Ö
0—5
3—1
1—1
0—0

4—2
2—2
0—1
2—7

t 2—2
3—0

' 1—7
* 2—0
regen)

3—2
16—0

baar worden gesteld a / 75,— per
maand. Aanvraagformulieren voor stam-
kaarten zijn verkrijgbaar bij de chauffeur.

O Bijzondere abonnementen:
Ingevoerd zullen worden bijzondere
abonnementen geldig voor twee aanslui-
tende tariefgedeelten van twee interlo-
kalelijnen. Inlichtingen omtrent deze
kaarten zijn verkrijgbaar bij het hoofd-
kantoor van de Naco te Alkmaar, Hel-
derweweg 5—7, telefoon 02200—18646.

Wanneer bovenstaande maatregelen zijn ge-
nomen is de plaatskaartenstruktuur voor
beide bedrijven nagenoeg gelijk.

•f *
Slechts enkele soorten jeugdkaarten verto-
nen nog verschillen, doch het voornemen
bestaat deze medio 1972 op te heffen.

Lokale tarieven NZH en Naco:
Een eventuele wijziging in de lokale tarieven
is nog in overweging. Wel wordt ingaande
1 januari de jeugd-8-rittenkaart (Stadsnet-
ten van NZH te Haarlem en Leiden) ook
geldig op zon- en feestdagen.

OP TWEEDE KERSTDAG
De ANWB organiseert op Tweede Kerstdag
twee series wandelingen en wel vanuit
Castrlcum en Austerlltz.
De wandeling vanuit Castrlcum yoert door
het Noordhollands Duinreservaat;-een ideaal
wandelgebied.
De deelnemers kunnen kiezen uit routes van
7Ya, 14 en 18 km lengte, die worden on-
derbroken door een rustpunt.
.In het verwarmde museum nabij het rustpunt
zullen dia's vertoond worden van het natuur-
reservaat door de jaargetijden heen.
Voor degenen, die niet met het eigen ver-
voer naar Castricum willen komen, geven
de Nederlandse Spoorwegen een gekombi-
neerd plaatsbewijs uit, dat behalve vervoer
ook recht geeft op een routebeschrijving tot
het Noordhollands Duinreservaat. Deze kaar-
tjes worden op 27 NS-stations verkocht.
De vertrekpost voor de wanrfefjna" vanuit
Castricum is een mobiel ANWB-kantoor,
dat behalve op tweede kerstdag van 9.00—
14.30 uur naast het NS-station Castricum
staat. Hier kan men een routebeschrijving
ophalen.
Honden mogen niét meelopen. -?j
De wandelingen vanuit Austerlltz voeren
door het landgoed Den Treek-Henschoten.
De deelnemers kunnen kiezen uit'-yier wan-
delroutes van GVi, 10, 14 of 19 km die
deels door nieuw opengesteld gebied voe-
ren. ,
Het mobiel ANWB-kantoor, dat als vertrek-
punt fungeert, staat bij café Bonaparte te
Austerlitz opgesteld.
Hier kan van 9.00 tot 14.30 uureen route-
.beschrijving afgehaald worden. ,
Honden mogen aan de lijn meewandelen.

hoe organiseert rode kruis
grootscheepse hulpakties?
Wanneer gevechten — waar ook ter wereld
— een dergelijke hevigheid bereiken dat
ziekenhuisdiensten en medisch personeel
overstelpt worden door een stroom van ge-
wonden en als de voorraden medikamenten
uitgeput raken, wordt vaak de bijstand van
het Internationale Comité van het Rode
Kruis Ingeroepen. En onder zulke omstan-
digheden moet dat Rode Kruis dan een
nood-hulpoperatie tot stand brengen.
Dit is momenteel het geval in het gewa-
pend konflikt tussen India en Pakistan. Hoe
organiseert het Internationale Rode Kruis
een dergelijke grootscheepse operatie?

Aangezien het Internationale Comité van
het Rode Kruis een meer dan honderdjarige
ervaring "op het slagveld hééft,-weten zijn
gedelegeerden echter welke vormen van hulp
het eerst nodig zijn. Bloedplasma of plas-
mavervangende middelen, bloedtransfusie-
apparatuur, antibiotika, pijnstillende midde-
len, verbandmateriaal en chirurgisch instru-
mentarium dienen direkt ter beschikking te
zijn.
Als het ICRK van de bij het konflikt betrok-
ken partijen geen lijst van benodigde hulp-
goederen ontvangt, bestaan zijn eerste zen-
dingen altijd uit standaardpakketten waar-
mee tenminste honderd ernstig gewonden
kunnen worden geholpen. Voor een zo effek-
tief mogelijke hulp dient een arts of zelfs
een heel medisch team met een dergelijke
zending mee te gaan. De teams die het ICRK
— met toestemming van de partijen in het
konflikt — pleegt uit te zenden worden
meestal gevormd door een chirurg, een
assistent-chirurg, een narkotiseur en twee
verpleegsters, van wie één zich als operatie-
zuster heeft gespecialiseerd.
De eerste taak bij aankomst in een nood-
gebied is vast te stellen wat nodig is, met
Genève in verbinding te treden, om verwar-
ring (waartoe de gewelddadigheden vaak
aanleiding geven) de kop in te drukken.
Het is niet altijd even gemakkelijk aan de
weet te komen welke ziekenhuizen hun taak
nog geheel kunnen^ vervullen, over welke
medische'voorzieningen te~r,.plaatsejTièt ICRK
nog kan beschikken'en "of,er hülpte'ams in
geïmproviseerde gebouwen aan het werk
dienen te gaan, dan wel of er geheel zelf-
standige opererende hospitalen (kompleet
met operatiekamer, medikamenten, medisch
personeel en zelfs voedsel voor twee weken)
dienen te worden uitgezonden.
Deze aanvangsperiode vraagt tijd: het is
moeilijk de zo gewenste informaties te krij-
gen en het aantal gewonden en de noodza-
kelijke voorraad medikamenten te schatten.
Bovendien is het niet eenvoudig Genève
van dat alles op de hoogte te houden, want
de verbindingslijnen zijn vaak overbelast of
soms geheel gestoord. Desalniettemin wacht
het ICRK altijd op het eerste rapport van
zijn 'verkenningsteam' alvorens een aktie-
plan op te stellen.
Soms gaat de omvang van de nood de di-
rekte krachten van het Internationale Comité
van het Rode Kruis te boven. In dat geval
doét het via de nationale Rode Kruis-verenl-
gingen een beroep op het publiek, zoals
thans ook bij het konflikt India/Pakistan is
gebeurd. Zo heeft het Nederlandse Rode

Kruis, dat begin december direkt een hulp-
aktie is begonnen, de bevolking gevraagd
giften te storten op het speciale Rode Kruis-
gironummer 777 in Den Haag.

Het telex-apparaat van het ICRK tikt intus-
sen zijn telegrammen uit en dan is het een
kwestie van enkele uren voordat in vele
landen hulpzendingen klaar worden gemaakt
en voorbereidingen worden getroffen om me-
disch personeel op te roepen: het netwerk
is gereed voor een grootscheepse aktie on-
der leiding van het ICRK. Soms kan zo'n
aktie van korte duur zijn, soms ook dient zij
lange tijd te worden voortgezet. Vooirname-
lijk gaat het daarbij om het verstrekken van
medische hulp, voedselvoorzieningen, onder-
dak en kleding.

Sommige '"nationale Rode-Kruis-verenigingen
stellen medisch-sociale teams beschikbaar,
andere bieden personeel aan dat gespeciali-
seerd is in het oplossen van transportpro-
blemen en/of het totstandbrengen van radio-
verbindingen. In het geval van het konflikt
India/Pakistan treft het Nederlandse Rode
Kruis voorbereidingen voor de mogelijke uit-
zending van een geneeskundig team.
In zijn oproepen vervat het ICRK alle nood-
zake l ij k e technische en praktische details.
Indien een hulpprogramma bijvoorbeeld ook
de voeding van de getroffen bevolking om- •
vat, dient rekening te worden gehouden met
de plaatselijke voedingsgewoonten. Hulpzen-
dingen worden met grote zorg voorbereid: er
worden aanwijzingen gegeven voor de wijze
van adressering, verpakking, het te kiezen
transport (door de lucht, over zee of over
de weg), waarbij ook niet vergeten mag
worden de goederen met Rode Kruis-emble-
men te merken, teneinde voorrang bij
douaneformaliteiten, verminderde vracht-
tarieven en vrijdom van invoerrechten te
verkrijgen.

Op grond van de ontvangen inlichtingen
wordt zo snel mogelijk een aktieplan op-
gesteld. In Genève gaat het werk dag en
nacht door en ook in de noodgebieden zijn
de gedelegeerden onafgebroken in aktie.
-Zolang de.operatie tiuurt dient alle aandacht
nte worden geschonken aan de organisatie
van het werk en aan de bescherming van
hulpteams. Dit vereist intensief kontakt met
de militaire en burgerlijke autoriteiten van
de bij een konflikt-betrokken partijen. Daar-
bij moeten nauwkeurige overeenkomsten
worden gesloten over de hulpverleningspro-
gramma's. Zo behoeven de plannen voor
voedseluitdeling vaak de goedkeuring van
alle betrokken partijen. Pas-;!dan- kón het
ICRK varï1 de eerste noodfase overgaan tot
de koördinatie van een hulpaktie, die kan
uitlopen op een zeer langdurige onder-
neming.

A U T O R U S C H O O L

Bert Hoogendijk
geef f'lis in' een Datsun 1200.
Losprijs ƒ 12,50 per uur.

^ ' * ut,
Van Lennepweg 20/2, telefoon 4946.

Haarlem, Karel v. Manderstraat 91.
Tel. 023—325713.



Direktie en medewerkers
van slagerij Burger
wensen u bijzonder
PRETTIGE "FEESTDAGENK L M;
GELUKKIG 1972

Heerlijke vleeswaren
eigen fabrikaat

gebraden ROSBIEF 99 et
gebraden VARKENSFRIKANDO 99 et
LEVER .'. , 89ct
PEKELVLEES 89 et
HAM 89ct
OSSETONG 99ct
CERVELAATWORST 89 et
BOERENWORST 89ct
OSSEWORST 89 et
amerikaanse CORNEDBfeAF 89 et
LEVERKAAS .....' ' 69 et
SAKS 59ct
BERLINER 69 et
gebraden GEHAKT 69 et
LEVERWORST 1,25
gekookte WORST 1.45
FILET AMERICAIN 1,79
heerlijke VLEESSALADE 98ct

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
250 gram
250 gram
200 gram
200 gram

W E E K E N D R E K L A M E :

100 gram HAM en 100 gram SAKS

s a m e n

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043,3044. 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

'2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko'. Ford service
en verkoop Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schoulen, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweg 1

Extra aanbevolen
SObgram HAASFILET ........................... 5.48
500 gram VARKENSROLLADE, v.d. lende 4.88

500 gram VARKENSFRIKANDO ............... 4.88

500 gram RUNDROLLADE, om te stoven ...4,25

500 gram ROLLENDE, van de Entre Côte 5,98

500 gram ROSBIEF, (mals) ................... 5,98
500 gram WIENER SCHNITZELS ............. 6,25

500 gram OSSEHAAS ........................ 13,00

Voor uw soep:

1.19 per 100 GRAM

of A il IAbLANK

me

de maaltijd in een koekje

't KINDERWINKELTTE
voor feestelijke kinderkleertjes

BUUREWEG 1—3

Geopend 11.30—15.30'- <•
Zaterdag 9.30—15.30

Als kerstverrassing Afgaanse jassen
van 119.— voor 95.-

Bij ieder jurkje een PANTY kado.

Voor UMI gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

BAR - D I S K O T H E E K

Stationsstraat 17 - Zandvoort
Tel 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

„Ton van der Voort"
WIJNEN EN DELICATESSEN

Haltestr. 36, Zandvoort. Tel. (02507) - 2215

Specialiteiten voor
de feestdagen o.a.

WILD ZWIJN PATË
GEVULDE KIP
FAZANT PATÉ
KNOFLOOK PATÉ
ESCARQOTS DE BOURGOGNE
RAUWE ARDENNER HAM
GEKOOKTE ARDENNER HAM

DAMES- EN HERENCOUPEUR • BONTWERKER

Chr. Meyei*
Een BONTMANTEL uit ons atelier,

is werkelijk BETER,
doch NIET duurder.

BONTHOEDEN - COLLIERS

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort - Tel. 3137

MODERNISEREN REPAREREN

500 gram OSSESTAART 1,89
500 gram SCHENKEL, met been 2,75
500 gram mager POULET 4,50
500 gram doorregen POULET 2,98
500 gram KRABBEN 2,98
500 gram HAMSCHIJF 2,98
500 gram VARKENSPOOTJES 0,50

MERGPIJPJES, KNOESTJES, HAK en KNIE,
enz., enz.

Wij verkopen uitsluitend HET ALLERBESTE GE-

MESTE KALFSVLEES. Het is wat duurder. Wij

menen beter duur, dan een mindere soort.

500 gram KALFSFRIKANDO r 8,50
500 gram KALFSROLLADE -. 7,75
500 gram KALFSLAPPEN 7,00
500 gram KALFSKARBONADE, zonder been 7.50
500 gram KALFSPOULET .-. 6,50
500 gram KALFSGEHAKT 6,50

KALFSOESTERS, BIEFSTUK en SCHNITZELS,

2.60

Vers Hollands lamsvlees
(Eigen slacht)

Wat betreft uw speciale wensen, zoals:

KALFSTONGEN, RUNDERTONGEN, FONDUE-

VLEES, OSSEHAAS, KALFSVLEES. BLINDE

VINKEN. GEVULDE KALFSBORST, VARKENS-
HAASJES, wij hebben a l les!

Graag zo mogelijk even vooruit bestellen.

OOK VOOR UW HOND EN POES, zijn we als

altijd goed gesorteerd!

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht te ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar p'er gezin.

een naam om te onthouden, daar moet U zijn!

(groothandelspdjzenvoorpubliek)

'wasaütömcït'enrï

plus een grote •kjp|.le;Rt:j.e

tegen ongéen^csqgepiriizenr

ook op vrijdagdvond geopend.

eigen parkeerterrein
Industrie-terrein Cruquius bij Heemstede;

telefoon 023-288151/288152 (4 lijnen)

Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties

wordt geen enkele

aansprakelijkheid

aanvaard.

Dr. Flieringa
vrijdag 24 december

AFWEZIG
Waarnemers: dr. Andersen
- J en dr. Zwerver.

A. H. Wijnands
tandarts

AFWEZIG
u„ vanaf maandag 27 dec.

t/m vrijdag 31 dec.
Dringende spoedgevallen:

023—24 45 83

Laat uw KIPPEN, GANZEN,
KONIJNEN

enz. voor de kerst
GRATIS v a k k u n d i g

slachten. Bel voor een afspr.
C. Visser, Boe'rlagestraat 19,
tel. 6079 's avonds na 6 uur.

Secr. Dierenbescherming,
Fazantenstraat 8, tel. 3210.

Gevraagd iemand die voor
mij af en toe wil verstellen.
Tel. 4999 na 6 uur.

i
Te koop ged. Bruynzeel-
keuken, kastjes e.d., tel.
4135, Dr. Kuyperstraat 11.

Te koop Ford Corsair, loopt
prima, ƒ 700.—. Montauban,
Swaluêstraat 39. •

Zomerhuisje voor perm. bew.
té'Huur gevr.^tot ± /-l00.—.
Tel. 3950.

'Wie heeft ons grote grijze
konijn gevonden? Bijz. ken-
teken wondje in de nek. Tel.
2406. T. bel. terug te bez.

J; 10*"
Hg^el Bouwes vraagt voor

'*" onmiddellijke indiensttreding
'minnelijke kracht voor de
algemene dienst. J3oll. bij de

.-direktie tel. 5041.

Te koop enkele slachtkonij-
nen. Na 17 uur P. Leffert-
straat 20.

1 Tè°k. HF stereo-radiosalon-
meubel m. pi.w. en boxen.
Brederodestr. 100, tel. 4482.

Hebt u nog OUDE DEKENS
voor honden- en poezeman-
den? Belt u dan s.v.p. tel.
3888 of 2582. Secr. Dieren-
bescherming, Fazantenstr. 8.

„ ^
r' BANKSTELLEN, direkt van

fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Noimale prijs: ƒ 1300,- voor
f 595,-; of 1 x ƒ 150,- en
10 x f 48,95.
PARIAN, Amsterdam; tel.

. 0 2 0 - 4 2 1550.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

M. F. DE G R E B B E R
Stoffeerder

Pakveldstraat 34
Telefoon 3740

dat kunt U ook
zeggen,^met uw

-9 b advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT



Voor de
ASSAGE

ZANDVOORT BBJ HET DOLFIRAMA

WITTE PRIJZEN en GULDENS VOORDEEL

Mandarijnen
De echte
CLEMENTINES

per kilo

1.49

10 Grote

Spaanse navel
sinaasappelen

1.69

Banketbakkerskwaliteit

Kerstkransjes
250 gram

Halve liter

Vanille ijs
met sinaasappelsmaak

1.45-47 is C en C prijs

DIEPVRIES

5 kroketten
89-20 is C en C prijs

DIEPVRIES

9 bitterballen
85-16 is C en C prijs

't is van KIPS

250 gram

Amsterdamse
Leverworst
1.25-27 is C en C prijs

Grote fles

Advocaat
inhoud 0.6 liter

5.95-1.36 is C en C prijs

4-59
Van de banketbakker

Kerststol
600 gram

2.45-47 is C en C prijs

Calvé
vleessalade
100 gram

1.04-35 is C en C prijs

DIEPVRIES
750 gram

SPINAZIE
a la crème
2.18-79 is C en C prijs

DIEPVRIES

KIP
950 gram

1.98 1.39 2.79
Herschi
Literfles

CASSIS
1.18-20 is C en C prijs

Pijpjes
PILS

Koeleman

Per krat a 24 stuks
't blijft nog steeds GOEDKOOP
8.25-1.96 is C en C prijs

Zilveruitjes
1.05-26 is C en C prijs

Sherry
Prima kwaliteit

3 flessen voor slechts

6-29
Voor de feestdagen

Beaujolais
4.95-1.46 is C en C prijs

3.49

Smiths
Chipito's
73-4 is C en C prijs

Blik

Halve
Perziken
850 gram
1.89-50 is C en C prijs

69 1.39

Zolang de voorraad strekt

Tulbandje
1.05-16 is C en C prijs

89
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 1T3.50 per jaar
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20.-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postgiro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned. middenstands bank
nr. 67.11.62.799
postbus 23, telefoon 2135

ZAHDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

gemeenteraad
nam afscheid
van
weth. a. kerkman
Na vanaf S september 1939 raadslid te zijn
geweest, waarvan 23 jaar wethouder van
financiën, onderwijs en personeelszaken, nam
de heer A. Kerkman dinsdagavond afscheid
van de zandvoortse gemeenteraad. De schel-
dende wethouder ontvlngt bij zijn vertrek
een koninklijke onderscheiding, het ridder-
schap In de Orde van Oranje-Nassau en de
legpennlng van 3e gemeente. Belde ere-
tekenen werden hem uitgereikt door burge-
meester A. Nawijn, die tevoren In een toe-
spraak de vele verdiensten van de heer
Kerkman had gememoreerd.

Zo herinnerde de heer Nawijn o.m. aan de
grote aktiviteiten welke wethouder Kerkman
heeft ontplooid op het gebied van het onder-
wijs, met name zijn onvermoeibaar ijveren
tot opvoering van de kwaliteit van het on-
derwijs in het algemeen en voor het in leven
roepen van die instituties, welke voor leer-
lingen met leermoeilijkheden van nut zijn.
'Wethouder Kerkman', zei burgemeester Na-
wijn, 'u hebt zich al die jaren met grote
ernst en met grote toewijding en met al
uw gaven van hart en hoofd ten volle inge-
zet voor de vrijwillig door u aanvaarde
taken en wel zodanig dat u meer hebt ge-
geven dan redelijker wijze van u mocht
worden.verwacht..Wat daarbij steeds is op-
gevallen is, dat u 'niet alleen in gedachten-
wisseling eert zeer gedegen inbreng wist
te geven, maar dat die inbreng duidelijk
het gevolg was van een zich degelijk ver-
diepen in de problematiek waarom het ging.
U hebt uw opmerkelijke kennis van ons
staats- en gemeenterecht', vervolgde de
heer Nawijn, 'verworven door langdurige en
gedegen studie onder leiding van zeer be-
kwame docenten. Op die wijze hebt u zich
in u jonge jaren grondig voorbereid op de
taak van raadslid en van wethouder, die u
later op zich zou nemen. En dat', aldus de
burgemeester, 'met groot sukses. Want van
u kan zonder meer worden getuigd dat u
niet alleen een uitstekend raadslid, maar
eveneens een uitstekend wethouder is ge-
weest.'
Na de vele maatschappelijke funkties van
de heer Kerkman te hebben gememoreerd
bracht de voorzitter van de raad de heer
Kerkman namens de gemeenteraad en na-
mens heel Zandvoort dank voor al hetgeen
hij in al die jaren van toegewijd werken voor
de gemeenschap en voor haar burgerij heeft
gedaan.
'Ik zeg u gaarne hartelijk dank voor de meer
dan goede verstandhouding tussen u en
mij en voor de voortreffelijke wijze waarop
u als loco-burgemeester mij hebt willen ver-
vangen.' Na in zijn afscheidswoord ook de
echtgenote van de heer Kerkman te hebben
betrokken: 'ik wil mevrouw Kerkman nadruk-
kelijk dank zeggen voor haar onmisbaar en
belangrijk aandeel in de prestaties van haar
man', overhandigde de heer Nawijn de reeds
vermelde onderscheidingen aan de vertrek-
kende wethouder.
Het was een van die zeldzame ogenblikken
waarop deze doorgaans uiterlijk onbewogen
man, die ook in zijn politiek beleid zelden
blijk gaf van zijn emoties, bewogen was. En
dat was uw verslaggever-redakteur — uit-
gesproken tegenstander van zijn politiek be-
leid — met hem.
Namens de gemeenteraad werd de heer
Kerkman toegesproken door de heer N. J.
Janssens. 'U bent een gezegend mens,' zei
de afgevaardigde, 'en ik benijd u dat uw
vader en uw moeder, die thans in deze zaal
aanwezig zijn, dit in hun levensavond nog
mogen meemaken. Met uw heengaan wordt
een stuk zandvortse historie afgesloten,' zei
de heer Janssens aan het slot van zijn
sympathieke toespraak.
Namens 'de raad bood hij de scheidende
bewindsman een horloge aan 'om bij de
tijd te blijven'. De heer Janssens releveerde
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de vele avonden dat mevrouw Kerkman haar
man had moeten missen voor zijn raads-
werkzaamheden. Daarom overhandigde hij
haar een schippersklok met de woorden: 'stil
in de achterhoede als een zeemansvrouw
wachtend tot het schip de haven binnen-
komt'.

agenda in hoog tempo
door raadsleden afgewerkt

Weth. Kerkman gaat weer timmeren

'Ik ga', zei wethouder Kerkman in zijn dank-
woord tot de raad, "gelukkig nog niet met
pensioen, er is nog veel voor mij te doen.
Ik heb mij onlangs wat gereedschap aan-
geschaft om mijn oude liefde, het tirnmer-
mansvak, weer op te nemen'.
Het is karakteristiek voor Arie Kerkman
dat hij terugkeert naar het werk waarmee
hij jaren geleden zijn loopbaan is gestart.
Hij wil geen half werk afleveren maar iets
voltooien. Een benijdenswaardige karakter-
eigenschap.

AKTIE 'GELUKKIGE
KERSTDAGEN'
Dit jaar hebben de wereldwinkel en logos
samen een aktie georganiseerd die de in-
woners van zandvoort in de mogelijkheid
stelt, iets te doen voor degene die niet zo'n
gelukkige kerstdagen zullen hebben als wij.
Het begint bijna een gewoonte te worden,
om met de kerstdagen akties te voeren voor
allerlei onrechtvaardigheden in onze wereld.
Maar juist in deze kerstdagen als wij even
stil staan bij het begrip vrede, moet er ook
een mogelijkheid-zijn deze vrede te konkre-
tiseren in een aantal daden.
Daarom wordt u een kerstpakket aangebo-
den waardoor u:
• kaarten kunt sturen aan een aantal van

de politieke gevangenen die om hun
wensen in de gevangenis zijn beland.
Deze kaarten komen van Amnesty Inter-
national, een organisatie die u wellicht
zult kennen.

• Middels een zakje thee uit Azië en een
zakje rietsuiker uit Suriname, mee kunt
werken aan een verbetering van de .on-
rechtvaardige internationale handels-
struktuur.

• Iets kunt lezen over Angola.
De leden van de wereldwinkel en logos zul-
len de komende kerstdagen op een aantal
plaatsen in Zandvoort aanwezig zijn om de
kerstpakketten a ƒ 1.50 te verkopen. Allie
informatie over deze zaken kunt u krijgen
in de wereldwinkel, Kostverlorenstraat 34.

WATERSTANDEN
H.W. L.W. H.W. L.W.

24 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.

07.52
08.46
09.46
10.57
12.06
00.42
01.43
02.39

04.11
05.04
06.09
07.19
07.54
08.29
09.39
10.31

20.15
21.16
22.21
23.34

13.09
14.04
14.59

15.46
16.33
17.35
18.44
19.56
20.59
21.56
22.48

In verband met het afscheid van wethouder
A. Kerkman werd de voor dinsdagavond
vastgestelde raadsagenda In een bijzonder
vlot tempo door de zeventien afgevaardlg-
den afgewerkt. De 25 punten tellende agen-
da, waarover gewoonlijk vier of vijf uur door
mevrouw en de heren wordt beraadslaagd,
ging nu binnen 120 minuten onder de voor-
zlttershamer door. Op voorstel van de heer
Wijnbeek (d'66) werd de vaststelling van
een nieuwe verordening voor de vaste kom-
missies van advies en bijstand naar de ja-
nuari-bijeenkomst van de raad verschoven.
Er moest nog wel even over v/orden ge-
stemd. Met 10 stemmen voor en zeven
tegen gingen de raadsleden tenslotte ak-
koord met het uitstel.

De raadsleden bepaalden zich bij de be-
handeling van de raadsvoorstellen voorna-
imelijk tot op- en aanmerkingen en er was
nauwelijks sprake van enige „diskussie rond
de door de afgevaardigden gestelde vragen
en de door het kollege gegeven antwoorden.
Bij de ingekomen stukken bevond zich een
brief van november '71 van zr. F. Rosen-
zweig inzake haar schorsing en ontslag als
direktrice van het Huis in de Duinen en b en
w stelden voor dit schrijven voor pré-advies
in hun handen te stellen.
De heer FLIERINGA (inspr. nu) zag in ver-
band met het privé karakter van deze af-
faire de brief van zr. Rosenzweig graag in
een besloten raadszitting behandeld, terwijl
de heer JANSENS (inspr. nu) zich afvroeg
of deze aangelegenheid wel tot de kompe-
tentie van de raad behoorde.
Voorzitter NAWIJN antwoordde dat de raad
tenslotte zal-moeten beslissen de zaak-al
dan niet in het openbaar aan de orde te
stellen. Of de kwestie inderdaad in de raad
moet komen zal nog nader door het kollege
worden bekeken. Daarover zal het kollege
in zijn pré-advïes de raad nader informeren.
Hierna kwam de benoeming van de opvol-
ger van de heer Kerkman in de raad, de
heer K. Sant uit Bentveld, aan de orde.
Voorzitter Nawijn schorste voor enige tijd
de vergadering om de heren Joustra (vvd),
Kok (azb) en Van As (kvp) in de gelegen-
heid te stellen de geloofsbrieven van de
heer Sant te onderzoeken. Direkt na afloop
van de schorsing bracht de heer Van As
rapport uit en deelde mee dat de kommis-
sie van onderzoek de geloofsbrieven van de
heer Sant in orde had bevonden en dat deze
tot de raad kon worden toegelaten.
De installatie van de heer Sant zal waar-
schijnlijk in de eerstvolgende bijeenkomst
van de gemeenteraad plaatsvinden.
In de enkele maanden geleden door de raad
ingestelde kommissie midden- en kleinbe-
drijf, bedoeld als overlegorgaan tussen ge-
meentebestuur en de plaatselijke midden-
standsorganisaties moesten vanuit de raad
drie leden en drie plaatsvervangende leden
worden aangewezen'. Tot leden werden be-
noemd de heren Van der Moolen (pvd.),
Joustra (vvd) en Keur (prot.chr.). Tot
plaatsvervangende leden resp. de heren
Zoet (pvda), Attema (vvd) en Van As
(kvp). De middenstandsorganisaties hadden
hun vertegenwoordigers reeds aangewezen.
De aanstelling van een funktionaris bij pu-
blieke werken in verband met een ontstane
vakature had, na enkele kritische opmer-
kingen van de heer ATTEMA over de enkel-
voudige voordracht van het kollege, bijna
een principieel debat over de benoeming
van ambtenaren tot gevolg. De heer TER
VEER (kvp) wilde van de hele rompslomp
van voordracht en benoeming door de raad
af en dit in het vervolg aan b en w dele-
geren. Hij maakte er een voorstel van dat
door de heren Van As en Keur werd onder-
steund. Zijn voorstel werd niet in behan-
deling genomen en op voorstel' van enkele
raadsleden verdaagd naar volgende zitting.
Hierna werd de voorgedragen pw-ambtenaar,
de heer F. H. M. Voorn te Heemstede, in
de rang van technikus A, door de raad be-
noemd. Hij volgt hiermee de heer C. Wei-
graven op, die de dienst op 1 december j.l.
heeft verlaten.
De door het kollege voorgestelde aankoop
van een zelfladende transporteur — kos-
ten ƒ 15.200,— voor de bestrijding van de
gladheid op straten en pleinen, lag enkele
raadsleden nogal wat zwaar op de maag.
De behandeling van de gemeentebegroting
is nauwelijks achter de rug, merkte de heer
Flieringa op, of we worden met nieuwe en
onbekende uitgaven voor hulpmiddelen voor
pw gekonfronteerd. Teneinde dit te onder-
vangen bepleitte spreker een bij de ge-
meentebegroting gevoegd overzicht van de
wensen en verlangens van publieke werken
t.a.v. de hulpmiddelen.
Wethouder RUDENKO van publieke werken
vond dit redelijk en deed de toezegging in
het vervolg een dergelijk programma van

wensen bij de begroting in te dienen.
De heer KEUR (prot.chr.) opperde de mo-
gelijkheid van de aanschaf van een wagen
welke over meer mogelijkheden beschikt
dan de transporteur, b.v. het overbrengen
van zware voorwerpen. De heer RUDENKO
antwoordde dat de dienst reeds de beschik-
king heeft over een dergelijk voertuig: een
op een vrachtwagen gemonteerde grijper.
De heer FLIERINGA miste bij het voorge-
stelde krediet voor de uitbreiding van het
parkeerterrein aan de Brederodestraat van
/ 60.000.— een duidelijk inzicht op welke
wijze men dit terrein denkt te gaan eksploi-
teren.
Uit de antwoorden van wethouder RUDEN-
KO en voorzitter NAWIJN bleek dat men
daar op dit moment nog niets over kon
zeggen. De kwestie of de parkeerplaats via
automatische apparatuur of in eigen beheer
moet worden gerund, maakt nog punt van
overleg uit in het kollege.
De kosten zullen hierbij wel een doorslag-
gevende rol gaan spelen. Wethouder RU-
DENKO deelde mee dat voor twee parkeer-
apparaten ƒ 20.000,— en voor de afsluit-
bomen f 30.000,— moet worden neergeteld.
De raad schrok kennelijk van de bedragen,
maar verleende tenslotte zonder hoofdelijke
stemminfl het gevraagde bedrag.
De door b en w voorgestelde omzetting van
weekhuren in maandhuren per 1 januari van
gemeentewoningen (Koningstraat en omge-
ving) noemde de heer WIJNBEEK een nog-
al forse ingreep. Zijn de bewoners wel tijdig
gepolst en geïnformeerd over deze maat-
regel, wilde spreker weten. Voor sommige
huurders zitten er financiële konsekwenties
aan vast.
Wethouder KERKMAN antwoordde dat de
betrokkenen vroegtijdig van de verandering
op de hoogte waren gebracht en burge-

. meester NAWIJN voegde er aan toe dat de
gemeente zeer soepel te werk zal gaan
wanneer dit voor de huurders financiële
moeilijkheden zou gaan opleveren.
Voor de noodzakelijk geachte uitbreiding
van het posthuis van de reservepolitie had
het bestuur van de reservisten om een ge-
meentelijke bijdrage van ƒ 4.500,- gevraagd.
De totale kosten worden op f 9.000,—
geschat, maar de reservisten willen uit eigen
middelen de helft van het bedrag inbrengen.
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) zei 'geweldig
trots op het reservekorps te zijn' en zij wil-
de daarom het gehele bedrag uit de ge-
meentekas fourneren. Voorzitter NAWIJN
vond het een sympathiek voorstel, maar wij
zouden hiermee een stuk idealisme en opof-
feringsgezindheid niet op de juiste wijze
honoreren, vond hij.
Wel zou in overleg met het korps kunnen
worden nagegaan welke voorzieningen bij de
uitbreiding van de post nog gewenst zijn.
De raad zou dan eventueel kunnen besluiten
hierin bij te dragen.
Het gevraagde krediet voor de aankoop van
een nieuwe veegwagen voor de dienst van pw
van ƒ 92.000,- wilde de heer TER VEER
aanhouden en in de kommissie van financiën
nog eens nader onder de loupe nemen. Hij
was er niet van overtuigd dat over de aan-
koop nu al moest worden beslist.
Nadat wethouder RUDENKO er op had ge-
wezen dat het gevraagde krediet verband
houdt met een mogelijke stijging van de
prijs van de veegwagen in het komende jaar,
werd het voorstel door de raad aanvaard.
De overige raadsvoorstellen gingen zonder
enig oponthoud onder hamer van voorzitter
NAWIJN door en na de rondvraag, waarvan
slechts enkele afgevaardigden gebruik maak-
ten, was het ogenblik aangebroken waarop
de raad afscheid kon nemen van wethouder
A. Kerkman. Over dit afscheid leest u elders
op deze pagina.
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Geopend iedere dag van
12.00—03.00 uur.

Beide kerstdagen geopend van
16.00—03.00 uur.



dierenarts hagedoorn
kontra prof. van der veen
inzake besmettingsgevaar van katten
Enige weken geleden veroorzaakte de nij-
meegse hoogleraar prof. dr. J. van der Veen,
ongerustheid bij eigenaren van katten door
via pers en televisie te verklaren dat deze
dieren door middel van de- t'<?xpplasmose-
parasiet besmettingsgevaar vó'or' de mens
zouden opleveren.

Bij volwassenen zouden allerlei organen
woeden aangetast, terwijl zuigelingen het
risiko zouden lopen met afwijkingen ter we-
reld te komen als tijdens-de zwangerschap
moeders in kontakt zouden komen met poe-
sen. Het spreekt vanzelf dat daags na de
televisie-uitzending de dierenartsen werden
oversteltpt met vragen over mogelijke be-
smettingskansen, terwijl in paniek geraakte
kattenbezitters zich zelfs'van hun dier wil-
den ontdoen. '•
Het Centraal Confederatief Orgaan Dieren-
bescherming, CCOD, waarvan het sekreta-
riaat zetelt in Amersfort, St. Ansfndus-
straat 2t3,' heeft het rapporPvan zijn veteri-
nair adviseuse, de Heemsteedse dierenarts
mevrouw J. W. Hagedoörn, in druk laten
verschijnen en het ter geruststelling van het
publiek aan de pers aangeboden. Wij laten
thans dierenarts Hagedoorn aan het woord:

In zijn artikel, geplaatst, in verschillende
dagbladen van j.l. 13 dec., heeft prof. Van
der Veen een ware paniek gezaaid onder de
mensen, die katten bezitten, evenals in de
uitzending in AVRO's Televizier van 13 dec.
Als praktiserend dierenarts heb ik dit on-
dervonden; tientallen telefoontjes van men-
sen, die zich van hun kat wilden ontdoen en
deze wilden laten afmaken.

In mijn hoedanigheid van veterinair adviseuse
van het CCOD (Centraal Confederatief Or-
gaan Dierenbescherming) werd ik opgebeld
door beheerders van asiels erf bestuursleden
van dierlevende.,organisaties, om advies te
geven, wat^zij tegen al die mensen, die hun
katten kwijt wilden moesten zeggen. Som-1

mige vrouwen die.'in verwachting waren,
verkeerflen in-panische angst voor besmet-
ting en'wilden zelfs niet meer op bezoek
bij mensej die_ eenj-kat hadden.

De eenzijdige beljchtmg. van deze onder-
zoeker, die zelf toegai. '̂dat zijn onderzoek
zich all_eèn maar "beperktljad tot de kat,
werkt zeer misleidend op'de leek. En pas-
sant wordt door hem wel aangehaald: u kunt
een besmetting krijgen door rauw vlees (dus
geen vlees meer in huis halen en bereiden,
voortdurende besmetting!), u moet oppas-
sen voor aarde (besmetting-van de grond,
dus niet meer in uw tuin werken), uitwerp-
selen van vogels, ratten, muizen, katten
(dus ook niet meer uw kamerplanten verpot-
ten, enz., enz.).

Toxoplasmose is al sinds 1900 bekend en
het eerst gekonstateerd bij Javaanse rijst-
vogels. Verder door de hele natuur verbreid
bij veel zoogdieren (schapen, runderen,
apen, honden, katten, eekhoorns, muizen,
ratten, konijnen, marmotten, mollen enz.) en
bij vogels (veelvuldig bij^rnas^zwaluw, ver-
der bij kanaries, duiven, kippen).

Bij mensen uit de tropen blijkt, dat 60%
van hen antistoffen in het bloed heeft tegen
deze ziekte; dit werd ons door wijlen prof.
Kraneveld (tropische ziekten) op kollege
verteld. Deze mensen hebben ongemerkt een
besmetting meegemaakt^ |£
EvTsngoed kunen onder 'deze mensen toxo-
plasma-dragers zijn en Voor verdere uitbrei-
ding zorg dragen (tegenwoordig veel men-

BURGERLIJKE STAND
17—23 december 1971

Geboren: Ramon, z.v. C. J. Keur en T.
Strijder.
Overleden: Josina Jacoba Wessel, oud 79
jaar, gehuwd geweest met Jhr. A. C. Druij-
vesteijn.
Gehuwd: Adriaan Jan Vossen en Anna Jo-
hanna Bol. Hendrik Rudolph Zuidam en
Leonia Irma Cornelia Maria Roosenboom.
Gerardus Vrees en Maria Louise Sophia
Mulder. Jacob Kraaijenoord en Theodora
Jôhanna de Jong. Jan Koper en Apolonia
Petronella Maria van der -Drift,.-.
Ondertrouwd: Johannes Hendrikus Lamber-
tus Strengers en Vera Arnoldt. Pieter Bol
en Nelly Marianne Paap. Philippus David
Eerhart en Sonja Cornelia Maria Paap.
Geboren buiten de gemeente: Marina Hele-
na, d.v. Ph. H. Halderman en L. C. Klpos-
terman. Patrick Duncan Victor, z.v. V. J. M.
ten Berge en M. E. A. Betist.
Overleden buiten de gemeente: Anthonius
van Nooijen, oud 61 jaar. Jan Zwemmer,
oud 73 jaar, gehuwd met H. de Zwart.
Petrus Johannes Ftanciscus van Kessel, oud
57 jaar, gehuwd met W. B. Janssen. Fer-
dinand Bouman, owL5£.-jaar; gehuwd met
L. Harder.

sen uit de warme landen, gastarbeiders, toe-
risten). Veelvuldig overbrenging van toxo-
plasmose wordt aangenomen door insekten
(muggen, teken, luizen). Door steek over-
gebracht. Urine en faeces van ratten en
muizen zouden besmettelijk zijn.
Kortom, besmetting is overal in de natuur
op te doen, men moet er alleen gevoelig
voor zijn en zo is het met alles. In deze
tijd, waar toch al veel mensen op de rand
van een zeuwkrisis verkeren, vind ik dat
deze publikatie over katten (als de boos-
doener) van de toxoplasmose, terwijl deze
kan ik wel zeggen op alle diersoorten be-
trekking heeft', een onodige paniekzaaierij
teweeg gebracht heeft, die nergens voor
nodig is. Op mij maakt deze prof. Van der
Veen de indruk van een 'doorgedraaide'
wetenschapsonderzoeker met deze éénzijdi-
ge belichting van één diersoort, en ik hoop,
dat hij in een volgende publikatie, als onder-
zoekpunt wil nemen: 'de mens als bron van
besmetting en verspreider van besmettelijke
ziekten'.

Na kennis te hebben genomen van boven-
staand artikel van dierenarts Hagedoorn
waren wij uiteraard benieuwd om te verne-
men hoe men in Zandvoort op de verklaring
van prof. Van der Veen had gereageerd.

Wij vroegen het aan de voorzitter van de
Stichting 'Kennemer Dierentehuis', de heer
P. Ruhaak uit Heemstede, die ons mede-
deelde dat er geen sprake was van een
groter aanbod van poesen bij het dieren-
tehuis aan de Ksesomstraat, noch na de
publikatie in de pers, noch na de bewuste
televisie-uitzending.

Dat men zich in Zandvoort niet zo gauw in
paniek laat brengen bleek ons ook uit het
telefonisch onderhoud dat wij heden-
ochtend met de beheerder van het dieren-
tehuis, de heer C. Hagenaars,' mochten
hebben. De heer Hagenaars toonde zich ver-
heugd dat de verklaring van prof. Van der
Veen, voor de zandvoortse poesen althans,
geen ernstige gevolgen heeft gehad. Integen-
deel, juist de afgelopen week kónden di-J,
verse poesen uit het dierentehuis bij een
nieuwe eigenaar worden geplaatst, zodat er "
momenteel nog maar één-poes op een tehuis
zit te wachten.

Koopt UNICEF
wenskaarten

gezinszorginstellingen
van heemstede, bennebroek en zandvoort
gaan werkzaamheden bundelen
De drie gezinszorginstellingen van Heem-
streken, de Protestants Christelijke gezins-
stede, Bennebroek en Zandvoort, te weten
de Stichting Gezinszorg Heemstede en om-
verzorging te Bennebroek en 'Onderling
Hulpbetoon', afdeling gezinszorg te Zand-
voort hebben besloten om per 1 januari 1972
het werk te bundelen en samen te gaan
onder de naam: Gezinszorg Kennemerland
Zuid.

Met elkaar gaan zij het gezinszorgwerk
voortzetten in Heemstede, Bennebroek,
Zandvoort en het zuiderlijk deel van de ge-
meente Bloemendaal. Het hoofdkantoor/
administratieadres is gevestigd in Heem-
stede, terwijl de kontaktpunten in Benne-
broek en Zandvoort de^aldaar reeds bekende
adressen zijn. ̂  - ••$ ' ^'^ "<
De nieuwe Stichting heeft dan een werk-
gebied met 50.000 inwoners en wil hulp
geven aan die gezinnen of alleenstaanden,
die door ziekte, ouderdom of andere rede-
nen, het gezin niet meer of niet geheel meer
zelf kunnen runnen.
Het aantal gezinnen is momenteel zo'n 325
a 350 per week. En nog zijn er gezinnen
die men niet kan helpen en waar toch
dringend hulp nodig is. Daarom zc$ men
nog graag wat hulpverlenende dames aan-
trekken.
Momenteel zijn zo'n 160 dames in dienst,
verzorgsters en helpsters en helpsters bij
bejaarden. De jongere meisjes, vanaf 17

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen.'
Programma zondag 26 december:
24 Spaarndam 2—Zandvoortm. 4 12 u.
26 Zandvoortm. 5—DEM 5 12 u,
35 Zandvoortm. 6—Velsen 3 12 u.
39 Hillegom 3—Zandvoortm. 7 uitg.
74 HFC 7—Zandvoortm. 8 9.45 u.
99 Zandvoortm. 10—DSS 9 12 u.

132 VSV 1—Zandv.m. 1 9,45 u.
A-junioren:
132 Zandvoortm. 1—VSV 1 9.45 u.

jaar helpen in gezinnen waar de moeder
tijdelijk het werk heelemaal niet of gedeel-
telijk niet kan door ziekte thuis of in het
ziekenhuis. Er zijn ook heel veel, wat oudere
dames in dienst, veel gehuwde dames, waar
de kinderen al wat groter zijn en die graag
een paar ochtenden vrij maken om met veel
ambitie hulp te gaan geven aan langdurige
zieken of bejaarden, die met wat hulp een
opname in verpleeghuis of bejaardenhuis
overbodig maken, althans uitgesteld wordt."
Aan de leiding staan de leidsters, die tot
heden in dienst waren van de drie instel-
lingen, versterkt met twee nieuwe leidsters/
maatschappelijk werksters. Als direktrice is
benoemd mevrouw M. Jansen-Snelderwaard,
tot heden maatschappelijk werkster bij de
Gezinszorg Heemstede, als staffunktionaris,
mevrl W. Dijkstra-Bouwman, eveneens maat-
schappelijk werkster Gezinszorg Heemstede.

Geïnteresseerde dames en meisjes, die meer
inlichtingen wensen over het werk van ver-
zogster, of helpster, zowel voor de jonge
gezinnen als de bejaarden kunnen zich voor
inlichtingen wenden tot de volgende adres-
sen:
Heemstede: Heemsteedse Dreef 38, tel.
289864.. Bennebroek: Meerweg 57, tel.
9 54 9. Zandvoort: Burg. Engelberstsstraat
18, tel. 523 15."

KERSTTOERNOOI IN DE
SPORTHAL PELLIKAAN
Op de 2e Kerstdag organiseert de afdeling
handbal van Zandvoortmeeuwen een groot
toernooi met als deelnemers o.a. Hellas -
Den Haag en Tonegido uit_Wieringen. Het
toernooi begint 's-morgens om 9.00 uur met
jun.-wedstrijden met.deelname van enkele
nederlandse topteams en "s middags met
heren- en heren-veteranenwedstrijden met bij
de veteranen o.a. als deelnemer de sociëteit
Duysterghast. De toegangsprijs is ƒ1.25
voor junioren en volwassenen en ƒ 0.50 voor
de jeugd. Het toernooi eindigt des avonds
om ± 18.00 uur.

GOEDE RESULTATEN VAN
SPORTING-VOLLEYBALLERS
De zes teams van' Sporaing-OSS, die j.l.
zaterdag in Sporthal Pellikaan binnen de lij-
nen kwamen, kunnen alle op een goede wed-
strijd terugzien.
De 1e teams boekten een gelijk spel, de
dames tegen OVRA, de heren tegen het
sterke Cazuz.
Het 2e en 3e dames-team wonnen beide,
resp. van VCIJ 3 en VCIJ 4 (Umuiden).
Het 3e heren-team was te sterk' voor
HSVC 7, terwijl het 2e heren-team een eer-
volle nederlaag leed tegen Major 2.
Tijdens de kerstvakantie is er geen training.
De lessen worden hervat op resp. dinsdag

Zandvoortse Bridge Club
Na de eerste wedstrijd van de tweede kom-
petitie leiden in de A-lijn het dameskoppel
Brossois-Sneiders met 6.11%, in de B-lijn,
het koppel Kiewiet-Klomp met 62.50%, in
de C-lijn fam. Coops met 59.03% en in de
D-lijn het dameskoppel Berghof-Lenterman
met fam. Dousi met 66.35%.
De kerstdrive eindigde in een zege voor het
koppel Dear-Reijer.

GESLAAGD VOOR ARTS ^
AfgelopenÜ woensdag ISA,voor het}f artsen-'
eksamen aan de UniversiYeit" Vanr Qro'ningen ,
geslaagd onze plaatsgenoot Gerhard Boo-
gaard, oud-leerling van de Julianaschool aan
de Brederodestraat. Onze gelukwensen.

VOETGANGERSALTIE'

\

lïnks-rechts
linies gekeken
oversteken1.



DOKTERS:, WIJKZUSTERS-. EN
' APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 24 december:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

Zondag 26 december:
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Vrijdag 24 december:

Nachtdienst in de Hervormde Kerk:
aanvang 23.00 uur, ds. P. v. d. Vloed.

Vooraf samenzang.
Zaterdag 25 december:
Eerste Kerstdag

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
10.30 uur: Jeugdkapel. Bezoek aan de
kerstdienst in de kerk.

Huis in de Duinen:
Geen dienst.

Nieuw Unicum:
10.30 uur: ds. P. v.d. Vloed.

Kollekte: Kerk en Wereld.
Zondag 26 december:
Tweede Kerstdag

10.00 uur: ds. C. Mataheru.
Gemeenschappelijke Geref. Herv. dienst.
Let op om: 10.00 uurl

GEREFORMEERDE KERK, Jullanaweg

Zaterdag 25 december:
10 uur: ds. J. de Waard.

Zondag 26 december:
10 uur: ds. C. Mataheru. (Gemeenschap-
pelijke dienst Herv. Geref. in de Herv.
kerk. Kerkplein).

J uur: ds. J. de Waard.
*• f

NED. PROTESTANTEN BOND. Brugstraat

Kerstmis
Zaterdag 25 december:

prof. dr. mr. Oosterbaan d.g. Leiden.
Zondag 26 december:

Geen dienst.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdag 19.30 uur misviering', zondag te
9.30 uur eucharistie met samenzang en
kantor-organist, te 11.30 uur eucharistie
met samenzang en dames- en herenkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK

Zondag te 8.30 uur en 11 uur: h. mis-
vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16, Zandvoort.

europese raad wil veiligheid
op de weg verbeteren
De Europese Raad van ministers van Ver-
keer in Parijs, waar zeventien landen waren
vertegenwoordigd, heeft twee resoluties aan-
genomen, die tot doel hebben de veiligheid
op de europese wegen aanzienlijk te verho-
gen.

De resoluties pleiten voor de invoering van
een systeem van maksimum- en minimum-
snelheidslimieten en een betere en uitgebrei-
de verkeersopvoeding van kinderen met na-
me van scholieren,
Dit zei staatssekretaris Kruisinga van Ver-
keer en Waterstaat, vrijdagmiddag na zijn
aankomst uit Parijs. Verschillende ministers
hadden met nadruk gewezen op de nood-
zaak van de invoering van snelheidslimieten,
gezien de grote toename van het aantal
verkeersslachtoffers. Hierbij spraken cijfers
mee van een onderzoek in de zes EEG-lan-
den tussen 1960 en 1969, waar in die pe-
riode 420.000 verkeersslachtoffers vielen.
De resoluties beogen tevens toepassing van
snelheidslimieten voor bromfietsen en moto-
ren.
Van nederlandse zijde werd volgens dr. Krui-
singa sterk aangedrongen op een uniform
systeem in Europa: dezelfde type maksi-
mum- en minimumsnelheden in gelijksoorti-
ge situaties in verschillende landen. Dit ne-
derlandse standpunt, gesteund door de af-
gevaardigden van West-Duitsland, werd
door de vergadering overgenomen.
Over ongeveer één jaar zal een kommissie
van plaatsvervangers van ministers van ver-
keer rapport uitbrengen over de moeilijke
ontwikkeling van een Europees systeem van
snelheidslimieten. Dit rapport zal aan de
raad van Europese ministers van Verkeer
op de vergadering in december van het vol-

•• muhQrf h M« koek)»

SLANK
NET

P. A. H. Wijnands
tandarts

AFWEZIG
vanaf maandag 27 dec.

t/m vrijdag 31 dec.
Dringende spoedgevallen:

023—24 45 83

Dr. J. Reurink
arts

AFWEZIG
van 27 dec. tot 3 jan.

J. G. Anderson
arts

AFWEZIG maandag 27 dec.
Waarnemers:

dr. Drenth, dr. Flieringa,
dr. Zwerver

Fa. Hanja
L. Smid

wenst geachte clientèle, vrienden
en bekenden

PRETTIGE FEESTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

PAUO-
HOOFPT>IJNPOEPE*$

HSLPEN

BAR - DANCING - DISCOTHEEK

HALTESTRAAT 20 - ZANDVOORT

is het Kerstweekend geopend
vrijdag 8 — 3, zaterdag 8 — 3, zondag 14 — 3 uur
Ook OUDEJAARSAVOND gaan we niet dicht.
U bent alle van harte welkom tussen 10 uur

en sluiten.

Wij vinden het erg gezellig als u in avondkleding
komt maar wij verplichten het niet. Wel verplich-
ten wij u ons van alle overtollige oliebollen en
snacks af te helpen.

NAN en AD KEUR

zwemt U weer mee?

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerllngh Onnesstraat

Zandvoort - Telefoon 58 45*

100% financiering mogelijk. Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

gend jaar in Parijs worden aangeboden. Het
nederlandse voorstel werd alleen door de
Denen, Joegoslaven en Italianen met enig
voorbehoud ontvangen.
De staatssekretaris achtte de invoering van
limieten van groot belang. Van Noorse,
Zweedse, Britse en Franse zijde was onge-
merkt, dat na de invoering van een snel-
heidslimiet in deze landen een duidelijke
teruggang was gekonstateerd van het aan-
tal verkeersslachtoffers.
Staatssekretaris Kruisinga merkte nog op
dat het komende jaar ekstra aandacht zal
worden geschonken aan het thema van de
invloed van de autoveiligheidsgordel op de
verkeersveiligheid.

KERSTSAMEl^ZANG OP
RAADHÜISPLEIN '
Hedenavond, kerstavond, wordt een Volks-
samenzang gehouden op het Raadhuisplein,
Medewerking^lfin-de samenzang wordt ver-
leend door The Sea Side Gospel Sound'
onder leiding van Chr. Mataheru.
Enkele instrumentalisten 'ondersteunen de
samenzang.
De kerstsamenzang begint om half acht en
duurt uiterlijk tot kwart over acht.

Adverteert
in dit blad

vorming van eiwit
kan op gang worden gebracht
door erfelijke informatie r
Het laboratorium voor biochemie van de nij-
meegse universiteit heeft bewezen dat de
vorming van eiwit In een bepaald geval op
gang kan worden gebracht met behulp van
erfelijke informatie, die afkomstig Is van een
ander celtype.

Deze mogelijkheid was al enkele jaren ge-
leden voorspeld, maar de uitwerking stuitte
op zeer grote praktische moeilijkheden.
Onder leiding van de nijmeegse hoogleraar
in de biochemie, prof. dr. H. Bloemendal,
is een team van onderzoekers er onlangs in
geslaagd met enkele mikrogrammen gene-
tische informatie (boodschapper RNA) uit
de ooglens van kalveren in een oplossing
van rode bloedcelbestanddelen (van een
konijn) een eiwit te verkrijgen dat karak-
teristiek is voor de ooglens-cel. Deze reaktie
blijkt dus niet aan één en de zelfde dier-
soort gebouden te zijn. Binnen enkele
weken zal een uitvoerig verslag over dit
'opmerkelijke sukses', aldus prof. Bloemen-
dal, worden gepubliceerd in het internatic-
nale natuurwetenschappelijke tijdschrift
'Natura'. Het projekt wordt thans voort-
gezet fn samenwerking met het MRC-labora-
torium in Cambridge (Engeland).

Deze ontwikkeling zal het mogelijk maken
cellen die niet in staat zijn tot een volledige
eiwitsynthese, waardoor erfelijke afwijkingen

• ontstaan bij het nageslacht, biochemisch be-
invloeden.

Prof. Bloemendal benadrukt echter dat dit
' pas mogelijk zal zijn in een verder gelegen
toekomst. Er zal nog een grote hoeveelheid
werk moeten worden verzet om enerzijds

; de struktuur van de eiwitten te leren ken-
nen en anderzijds de daarbij behorende ge-
netische informatie (boodschapper RNA) te
isoleren.

Ofschoon prof. Bloemendal zijn bewijsvoe-
ring in een celvrij systeem (de celwanden
waren moedwillig kapot gemaakt) heeft ge-
leverd, zijn er volgens hem geen principiële
bezwaren om te veronderstellen dat de ge-

netische informatie ->ook in een'levende cel
kan worden overgebracht en dan eveneens
— voor die cel —vreemd eiwit'-produceert.
Engelse onderzoekers hebben reeds aange-
toond dat door middel van mikro-injekties
het boodschapper RNA van een rode bloed-
cel in een levende cel kan worden overge-
bracht. In samenwerking met het engelse
laboratorium fiobpt prof. Bloemendal dit
binnenkort met de lensboodschapper te reali-
seren.

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WEG
GAAT VOOR

Het- afbuigende verkeer mag her rechr. <
doorgaande verkeer op.dezelfde weg '
nieh hinderen. Ook de voetganger met t

een uil-zondering. Hij gaarste af-
buigerid verkeer<w56rlwrre*Moor.
gaande verkeec-
op dezelfde weg.

Volgende week
T\v»t

krant
aSGeen op
donderdag

In verband met de jaarwisseling verschijnt de

Zandvoortse Courant volgende week alleen op

DONDERDAG 30 DECEMBER. Het dinsdag- en

vrijdagnummer komen dus te vervallen.



Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisvereniging U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamera

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht ta ontbieden.

Lidmaatschap ƒ 1,— per jaar per gezin.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES - TRANSPORTEN

Begrafenisonderneming

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal

Tel. 023-260533
Voor Zandvoort tel. 2872

Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 • Zandvoort - Telefoon 2663

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte .autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO l

TECTYL is een produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

AUTOBEDRIJF

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel. 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

Van Densen
centrale verwarming
en sanitair
Bilderdijkstraat 30, Zandvoort

wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1972

Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

B A R • D I S K O T H E E K

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoorl"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4680
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Stationsstraat 17 • Zandvoort
Tel. 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuits
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Wij wensen u prettige kerstdagen
en hopen u een kerstdrank

te mogen aanbieden.

OGMakelaar
fl. W. COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

Te koop Opel Rekord 1700
Coupé, vr.pr. ƒ 375.—. Te
bevr. Flemingstraat 304.
Tel. 2303.

WERKSTER b.z.a. voor 2'A
dag in de week, maandag-
midd. woensd. en donderd.
Br. no. 9601, Zandv. Crt.

Te koop ronde tafel ƒ 5.—,
1 hoek-tv-kastje f 17,50,
1 bedbank ƒ 25.-, 1 sekre-
taire / 100,—, 1 boekenrek
/ 10,—, kl. kindertafeltje m.
stoelte f 12,50. Te bevragen
Treubstraat 2. Tel. 4741.

Te huur ZIT-SL.KAMER met
keuken tot half april. Tel.
2271.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat
Tel. 2424 (b.fl.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE
Motor tune up • Veilig-
heidsinspektie - occasions.

M. F. DE GREBBER
Stoffeerder

Pakveldstraat 34
Telefoon 3740

Schilders-

H.C. v.
Telefoon 2638.

bedrijf

Binnenkort verhuizen wij naar • BENTVELD,
wij zoeken voor ons kleine kantoor een

met/e werkster
met goede commerciële instelling, die in
staat is te corresponderen in Engels en
Duits, op de hoogte is van enig boekhoud-
werk en het kantoorwerk zelfstandig kan
uitvoeren.

Brieven met volledige inlichtingen en het verlangde
salaris te richten aan de directie

N.V. IBOR, Postbus 30, Uitgeest

Haute Coiffure
Chefkapper m. s. „Oranje"

Onze salon Is DINSDAG 28 DECEMBER 1971

gesloten

Geheel of ged. leeg te aan-
vaarden woonhuis te koop
gevraagd.
N. V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 023-377767.

HONDEN
Voor deskundig
Knippen } diverse
Scheren [• winter-
Plukken ) modellen
Mevrouw SCHRAM,
Mr. Troelstrastr. 7. tel. 4999

WEG ZON
Met de echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met.
band of koord, nu met 26%
korting.
Vrees en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antoniestraat 45, Haarlem,
telefoon 317577.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v.-ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 • 5566.

Leerling- en aankomende
monteurs gevraagd. Goede
soc. voorw., prettige werk-
sfeer. Soll. te richten Centr.
Verw.bedr. Radiator,
Amperestraat 2, Zandvoort.

WAARSCHUWING
De beentjes en botjes van
wild en geyogeltje zijn Ie-
vensgevaarlijk voor uw hond
en poes. Zorg dat ook an-
dermans huisdieren er niet
bij kunnen komen) Goed ver-
pakt in vuilnisvat deponerenl

Secr. Dierenbescherming,
Fazantenstraat 8, tel. 3210.

Jonge vrouw zoekt admin.
werk voor halve dagen.
Br. no. 9602, Zandv. Crt.

Te koop aang. 1 Philicorda
elektr. orgel f 375.- wegens
aanschaf piano. Te bevr.
Koeman, Zeestraat 64, tel.
2483.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON. Halte-
straat 63b.

Te koop gevr.: beleggfngs-
huis. Emmaweg 13, tele-
foon 4479.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206.

Parketvloeren
Incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT. Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd. in div. kleuren, 5 jr.
garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: / 1300,- voor
/ 595.-; of l x / 150,- en
J O x f 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

De grootste sortering in
sexfektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

DIERENVRIENDIN biedt
prima poezenpension aan.
Tevens ter dekking prachtige
Siamese kater (vader inter-
nationaal kampioen). Tel.
023—243899 Aerdenhout.

direktie

en medewerkers

van drukkerij oudt

wensen u

prettige

kerstdagen

, Voor showroom, winkel of kantoor

TAPIJTTEGEL - BOETIEK ASTRA
KORTE GIERSTRAAT 1 - HAARLEM

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10—6 uur

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043.3044, 3065 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Achterweg 1.

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortsehaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-t2 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 3569

2135 Zandvoortse Courant, Achterweo J

Administratiekantoor-M. DAMSTRA
Koninginneweg 37

wenst al zijn relaties en kennissen

Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1972

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 ~ Tel. (02507) 2135

V O O R AL UW D R U K W E R K !

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN
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redaktie en adm.: achterweg 1
advertentieprijs 18 et p.mm-hoogte
abonnement (bij vooruitbetaling)
ƒ 13,50 per jaar
per post ƒ 17,50; buitenland ƒ 20,-
losse eksemplaren ƒ 0,25
postglro 1918910
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
bank: ned.middenstands bank
nr. 67.11.62.799
oostbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT - aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 2135 Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

by d'ingang van het Jaer onses Heeren MCMLXXII

Wy staen al weer aen d'Uytgang van het Oude Jaer
het Nieuwe naect al ree het tystip der Geboorte
Wy wagten het niet bly. Wy zien niet zonder vrees

'een Maeger Armoe-spook zig melden aen de Poorte
Wy hebben goet geleefd, te goet selfs, als thans blyckt
de zeeven maegre Koeyen volgen thans de Vetten
want wy versuymden, (hooren wy van allen kant)
dat wy de teering naer de neering moesten zetten
Wy moeten oock dit Jaer weer leeven in een Land
waarin de Lught verpest, bedorven het Klimaat is
Van smeerigheyt en vuyl rept daeglykx de Courant
Wie durft nog zingen, dat het Leeven niet 200 Kwaed is?
Op 't Haegsche Binnenhof wordt dag aen dag gepraet
een yeder schouwt de Last, maar nyemant wil hem draegen
en als het Mes in de besteeding wordt gezet
dan hoort men yeder die het raekt, slegts luyde klaegen
De Wooningnoot is oock nog steeds niet'opgelost
die blyft, belooft men ons, tot 't eynde onser daegen
wie kraecken wou, wordt er thans snel weer uyt gezet
nog meer Gewelt by al 't Gewelt dat ons komt plaegen
Oock oover des Lands grens- lyckt 't ooveral wel mis
daer heerscht oproerigheyt, daer isset alsmaer knocken
en 't Geld zweeft in de Lugt, waer valt 't zoo aenstonds neer?
Misschien slegts enkelen, die strackx de Vrugten plocken
van onze naerigheyt. Wie naer een Ligtpunt zoekt
die is — eilaciel — al zeer spoedigh uytgekeeken
waar men zich keert of wendt, een yeder fronst het hoofd
of krabt zich agter 't Oor. Dit is een mislyk teeken
Toch gaen wy maer weer door en vieren 't Nieuwjaersfeest
want met ons allen zijn wy weer een Jaertjen ouder
en het Geluck — dat is ons al zoo vaeck verteld —
dat zet zich nimmer neer op een gebo'gen Schouder
wie met mooy weer slegts vaert, hy blyve maer liever thuis
by deeze Teegenwind moet eyder knap laveeren
de Stuurman aen de wal heeft maer een triest bestaen
wie Moed en Doorzigt mist, die durft geen Storm braveeren
En leest gy de Courant, bedenkt dan tog altyd
het Nieuws bestaet nu eenmaal uit het Ongewone
wie daeglyckx volhardt in werk, in Pligt en Taeck
die zal geen enkle Courant met een berigtjen loonen
De Honderdduyzenden die reeds des morgens vroeg
hun eega op haer Bed met 'n bakjen thee verwennen -
zoekt hen nyet in de Courant, zy worden nyet vermeld
die Helde'n'Zonder-Naem, geerrMensch ;zal-hen--_ooyt kennenl
Maar ziet, de Snoodaard die kwaedaerdigh heenenspoedt
om Vrouwlief met* een Byl het teder Hoofd te klieven
die zal prompt de Courant — en liefst op 't voorste Blad —
met een compleet Verslag van deeze Daed gerieven!
En zoo is het altijd. Bedenkt dus als Gy leest
het Goede Nieuws kan U de Courant nyet steeds verhaelen
Zy werd een bôeckwerck tog, als zy er mee begon
het Goede dat geschiedt, breed voor U al te maeken
Let neyt alleen opt'zuur, maer proeft des Leevens zoet
dan valt er nog veel mee, al valt er oock wat teghen
en Uw Courant wenscht U, oock in. het Nieuwe Jaer
ondanks veel Zorgh en Druk, nogtans veel Heil en Zeegen.

Da zandiroortse vrijwillige brandweer bracht enkele maanden geleden brandblus-
apparaten, brandslangen en voertuigen over naar de nieuwe brandweerkazerne aan

, de Duinstraat Uiteraard kreeg ook de historie een plaatsje in het gebouw: een
handpomp uit de 19e eeuw. Op dit plaatje wordt dit prachtig stuk hand- en smeed-
werk bewonderd door farandweerkommandant Zeepvat en burgemeester Nawijn.

^•WMMMMMHl^MHHMH

kerkvaders vreesden
orgieën op nieuwjaarsdag

Een jaar- ging weer verloren,
. Al In der eeuwen .nacht, , .

En Ik bleef op mijn toren; • '
Steeds houdende'de wacht.
Een nieuwjaar Is geboren.
Dus u mijn wens gebracht:
Veel heil zij u beschoren,
Door 's hemels gunst en macht.

Dit nieuwjaarslied is van de stadstrompët-
ter van Haarlem. Dit lied werd aan het einde
van de 19e eeuw, in 1892, keurig gedrukt
op een fleurig papier, aan de burgers aan-
geboden. En ook al zal de wens welge-
meend zijn geweest, het had een bijbedoe-
ling: De trompetter rekende op een bedankje
voor zijn nieuwjaarswens, gepaard gaande
met een fooi, hetzij in natura, hetzij in geld.
En inderdaad, het lied, dat hij _ ons heeft
nagelaten, verdient wel enige waardering.

Nieuwsjaarsdag is een algemeen erkende
feestdag; geen algemeen erkend christelijke
feestdag, want het christelijk nieuwjaar valt
op de eerste zondag van de advent, vier
weken vóór Kerstmis; in het afgelopen jaar
was dat de 28ste november. En het nieuwe
joodse jaar 5732 is al van de 20ste op de
21ste september begonnen.

Kerkelijk niet erkend

Januari^ is dus de eerste dag van het bur-
gerlijke jaar, volgens de juliaanse kalender,
en daarbij is 'Juliaans' afgeleid van Julius
Caesar en dat is wel het beste bewijs, dat
op het bepalen, van de datum van de eerste
dag van het nieuwe jaar geen enkele kerk
invloed heeft gehad, want als dat het geval
was geweest, dan was die eerste dag op
een andere datum gevallen.
Dat is dus niet gelukt, maar er zijn vroeger
toch wel meer data geweest, die min of
meer als nieuwjaarsdag golden: 25 maart
en Pasen. Maar ondanks alles is het de
eerste januari gebleven en de kerk is mee
gaan doen. Oudejaarsavonddiensten worden
over het algemeen — nu ook nog — steeds
goed bezocht. In de vroeg-christelijke tijd
verzette de kerk zich sterk tegen de nieuw-
jaarsviering en niet zozeer om de datum
dan wel om de wijze waarop de Romeinen
die eerste dag van het jaar vierden: zeer
uitbundig en met veel uitspattingen. Het
ergste was wel dat tot het christendom
bekeerde mensen telkens weer de neiging
hadden om zch op die dag in het feest-
gedruis te storten •'
De oude kerkvaders zonnen op een middel
om dit gebeuren tegen te gaan. Strenge
maatregelen werden uitgevaardigd om de
christenen te weerhouden van allerlei licht-
zinnigheid op de eerste januari. De eerste
dag van het 'burgerlijk' jaar werd uitgeroe-
pen tot dag van rouw en boete. De gelo-
vigen kregen voor die dag een ekstra ver-
maan en wie niet luisteren wilde, werd streng
gestraft. Op het concilie van Tours in 567
werd besloten om de kerkleden, die mee-

deden aan de nieuwjaarsviering, te ekskom-
municeren.

Dit heeft blijkbaar wel geholpen, want in de
loop der tijden liet de kerkelijke overheid
de teugels wat vieren en veranderde het ka-
rakter van de nieuwjaarsdag en kreeg de
dag een wat feestelijk cachet, l Januari
werd de dag van het Goddelijk Moeder-
schap en de dag van de Besnijdenis van
haar Zoon, Jezus Christus. De herdenking
dus van het joodse ritueel, dat, evenals bij
alle joodse geborenen van het mannelijk
geslacht het geval was, ook op de "Zoon
van Maria van toepassing was.

Toch een zegen

Nieuwsjaarsdag bleef dus op de 1ste ja-
nuari en op dezelfde wijze als onze germaan-
se voorouders dat deden, wensen we elkaar
veel 'heil'. Dat 'zegen' is er later pas bij-
gekomen en het werd: 'Veel heil en zegen'.
We wensen het elkaar toe: persoonlijk of
met een visitekaartje alhoewel de kerst- en
nieuwjaarskaarten, naar Amerikaans model,
steeds meer in de mode komen.

Met nieuwjaar, of in de dagen daarna, ont-
vangen we ook de beste wensen van allerlei
mensen, die ons ten dienste staan: de vuil-
nisman of de krantenbezorger

Vroeger waren er meer: de brievenbesteller
of de lantaarnopsteker, de nachtwacht of
de porder. We zouden deze mensen op één
rij kunnen zetten met de.'haarlemse stads-
trompetter.

Behalve degenen die, beroepshalve, hun
wensen brachten, waren er vroeger — mis-
schien zijn ze er nu ook nog wel — mensen,
die groepsgewijs of alleen uit 'nieuwsjaars-
zingen' gingen: kinderen, maar ook wel
grote mensen. Zowel de burgerlijke als de
kerkelijke1 overheid was tegen deze 'super-
stitiën of ongeregeldheden'. Waarom, dat is
niet geheel duidelijk, doch zeker niet om
de woorden van de liedjes, die werden
gezongen. Zo luidt een oud-Nederlands
nieuwjaarsvers:

Nu singhet en clinghet met groot geluut,
Al in het Nieuwen Jaeren,
Den Ickers jaghet al uut en uut
Heer Jhesus moog' ons bewaren.

Voorspellingen
Met oudjaar wordt de balans opgemaakt.
Men kijkt terug, naar het afgelopen jaar...,
naar wat het gebracht heeft aan vreugde
of aan verdriet....

voor,
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTESTR. 18 • TEL: 4499 - ZflHDVDORT

Op nieuwjaarsdag kijken we in de toekomst:
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen. Eks-
perts maken prognoses over de ekonomi-
sche toekomst: over de toekomst op politiek
terrein of over de vraag: orlog of vrede ....
Vroeger, toen de mens veel dichter bij de
natuur leefde, werd er speciaal op het weer
gelet tijdens de jaarwisseling. Uit de weers-
toestand werd dan een toekomstvoorspelling
gemaakt over eigen gezondheid, over die
van het vee of over de opbrengst van het

-gewas.

Zo luidt een middeleeuws gedicht:

Oostenwind op 1 januari brengt ziekte
onder het vee,

Westenwind brengt sterfte onder koningen,
Zuidenwind brengt besmettelijk ziekten

onder de mensen,
Noordenwind brengt een vruchtbaar jaar.

Geeft januari een muggenzwerm.
Dan hoort men in de oogstmaand gekerm.

Knapt januari niet van de kou,
Men zit in de oogstmaand in de rouw.

Is 1 januari het weer helder,
Dan wordt het jaar goedx

Laten we hopen en elkaar toewensen, dat
op 1 januari de wind noord is en het weer
helder

VIER JONGENS
UIT ZANDVOORT
BEKENDEN DIEFSTALLEN
De zandvoortse recherche heeft dit week-
einde vier in de gemeente woonachtige
jongens, in leeftijd variërend van vijftien tot
negentien jaar, in verband met een groot
aantal diefstallen aangehouden. De knapen
hebben inmiddels bekend o.a. te hebben
ingebroken in caravans en restaurants. De
waarde van het gestolen goed bedraagt
ongeveer tweeduizend gulden. Tot hun buit
behoorde ook een aantal bromfietsen die zij
— nadat de benzine in de tanks op was —
in de duinyijver nabij het circuit gooiden.
Op aanwijzing van het viertal zijn de brom-
mers inmiddels uit het water gevist.

VROUW REED NICHTJE
MOEDWILLIG AAN
Tijdens hooglopende ruzie tussen een 24-ja-
rige zandvoortse en haar eveneens 24-jarige
nichtje zaterdagavond in de Keespmstraat,
heeft de zandvoortse haar familielid in een
auto achtervolgd en klem gereden. Daarbij
liep de haarlemse een lichte hersenschud-
ding en enige blauwe plekken op. Na be-
handeld -te zijn in de Mariastichting kon zij
later huiswaarts keren. De zandvoortse, die
direkt na de aanrijding voor een verhoor
werd overgebracht naar het politiebureau,
heeft toegegeven dat zij met opzet op haar
nichtje is ingereden.

KARNAVALLERS
HOUDEN RECEPTIE
OP l TANUARI
Ter gelegenheid van de jaarwisseling hou-
den de nieuwe prins karnaval, Nicolaas V,
vorst Willem l en de raad van elf, op zater-
dag 1 januari een officiële ontvangst in
sociëteit Duysterghast, Boulevard Pauius
Loot 17—19. De receptie van de top van
de karnavallers vindt plaats tussen 1-4.30—
16.30 uur.



Op 27 dec. j.l. overleed In vast ver-
trouwen op de Heer, na geduldig
gedragen lijden, mijn lieve vrouw,
moeder en grootmoeder

ELSA VAN WILPE-GIEBNER
in de leeftijd van" 64 jaar. T " ' '

Zandvoort:.
J. van Wilpe , - - •

Vancouver (Canada):
M. S. Kramer-van Wilpe
J.-W. Kramer
Pearly
Wllly
Bobby
Shearly ~-•=

Uet t het
• -

KNVB overweegt krasse maatregelen

van de huisarts. ... t
DIERENARTSEN, Haarlem en ̂ omstreken:
" Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
313233. - - -

WIJKZUSTER:
Zaterdag 1 en zondag 2 januari: '

Zr. S. M. Molenaar de Wilde, Van Len-
nepweg 93, tel. 2720.

~ PREDIKBEURTEN"
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Vrijdag 31 december:
Oudejaarsdag • •

19 uur: ds. C. Mataheru.
Huis in de Duinen:

19.30 uur: ds. G. K. v. d. Horst, """'
van Zandvoort.

-Zondag 2 januari: • • "
-Hervormde kerk:

10.30 uur: N.N.
Jeugdhuis:

10.30-uur:-Jeugdkapel. Dhr.'N. H: van
--Wijk. - - - - - - - :~ -

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Vrijdag 31 december: -

19.30 uur:-ds. J. de Waard. -
Zondag 2 januari:

10 uur: ds. J. de Waard - Viering Heilig
Avondmaal.
7 uur: ds. J. de Waard • Voortzetting
viering H.A. en dankzegging.

NED. PROTESTANTEN BOND, Brugstraat
Zondag 2 januari:

Prof. dr. C. W. Mönnich ev. luth.
- Amsterdam.

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45
Zaterdag 19.30 uur misviering, zondag te

9.30 uur eucharistie met samenzang en
kantor-organist, té \11.30-uur, eucharistie
met samenzang en dames- en Jiererrkoor.

O.L.Vr. STERRE DER ZEE-KERK
Zondag te 8.30 uur en M uur: h. mis-
vieringen.

JEHOVA'S GETUIGEN:
Inlichtingen: Paradijsweg 16. Zandvoort.

. . , . _ - - - . . _ . lier staat hij, samen met de ambassa-
deur van zijn land, oog in oog met een namaak kollega In een der ekspositiewagons.
De maansteen was er ook, keurig geïsoleerd in een vitrine.

BURGERLIJKE STAND
•'24—30 december

Geboren: U'ezette, d.v. J. C. M. Gerrits en
M. H. J. Bosdriesz. Maarten Franciscus
Johannes, z.v. C. M. Heiligers en M. H. A.
Koster.

"Ovêrle'dêri: Sophla Louisa. Wilhelmina Luber-
ta Rowold, oud 87 jaar, gehuwd geweest
met L Koning. Cornelis Koning, oud 88
jaar, gehuwd geweest met C. Driehuizen.
Jacobus Cornelis Deelder, oud'83'jaar, "ge-
huwd geweest met C. M. Tichelaar.
Ondertrouwd: Franciscus Antonius. Wubbe
en- Clara"'Adriane" Carla van der Molen.
Bob Schmidt en Deddy Yolande Carla van
der Eist. —
Gehuwd: Robertus Franciscus Lammers en"
Nadeschda Petrovna Dekker. Johannes Pe-
trus Jozef Vermeulen en Maria Joanna Alle-
bes: Pieter Arie Jan Koopman en Adriana
M ar j a Coenradi. Roelof Johannes Oudendijk
en Adriana Maria van Beek.
Geboren buiten de gemeente: Belinda Ber-
nardina, d.v. R. A. Oostendorp en W. B. van

"den Eijkhof. Mariska, d.v. F. P. Meester en
S. van Duivenboden.
Overleden buiten de gemeente: Elsa Gieb-
ner, oud 64 jaar, gehuwd met J. Wilpe.

't KINDERWINKELTJE-
voor hippe kinderkleertjes

'~BÜURE"WË~G 1—3

Geopend™ÏT.
Zaterdag -Q.30 — 17.3.0.

bistro
,de badkoets'
Stationstraat 20 — Zandvoort

*f- Exclusieve
Franse specialiteiten

Stationsstraat 20 — Zandvoort

Geopend iedere ;dag van
"12.00-03~:00 uur.

Het bestuurder"- "~- - ^
Watersportyereniging
Zandvoort

...wenst leden, donateurs en
" begunstigers een gelukkig 1972

J. F. Zwerver
- - arts

van' 30 dec. tot 3 jan.
GEEN PRAKTIJK

Waarnemers:

Dr. Ó. BANKI
zenuwarts

Van Galenstr. 98, tel. 3Q3.0
beëindigt zijn functie bij de
G.G. en G.D. te Haarlem,
Zijn praktijk in Zandvoort
wordt evenwel door hem

dr. Anderson, dr. Drenth, zelf voortgezet, uitsluitend
dr. Flieringa volgens afspraak.

H. L. Hilarides
tandarts'

Kostverlorenstraat 108
HERVAT ZIJN PRAKTKIJK
op maandag 3 januari 1972.
Met ingang van die datum
zijn alle ziekenfondsspreek-
uren vervallen. Ziekenfonds-
patiënten kunnen alleen vol-
gens afspraak behandeld
worden.
Uitsluitend voor spoedgeval-

Jen is er dagelijks een
spreekuur van 8.30—8.45 u.

Aannemersdedrijf J. Öeutekom
nieuwbouw • modernisatie • metsel-,.timmer-.en tegelwerk

wenst zijn klanten een gelukkig 1972

BEJAARDENSOCIETEIT
HIELD KERSTBIJEENKOMST
Vorige week woensdag "vond in het'verenï-
gingsgebouw 'De Krocht' de traditionele
kerstbijeenkomst plaats van de zandvoortse
bejaarden sociëteit 'Voor Anker'. Na een
korte inleiding door, de voorzitter van de
sociëteit, de heer.Chr. Alders, werd een
begin gemaakt mejtC de.,uitvoeringivan een
op het kerstgebeuren afgestemd program-
ma van koorzang,-afgewisseld, met vokale
en instrumentale--bijdragen.
Voor de pauze Bracht het geheel uit leden
van de sociëteit bestaande koor o.l.v. de
vaste dirigente mevr. E. Nierop een vijftal
kerstliederen ten -gehore. Solistische mede-
werking verleende mevr. M. Koper-Koper,
die het door mevr. Nierop voor haar be-
werkte 'Stille Nacht' zong. Hierna vertolkte
mej. Van Elteren,.lid van het Noordhollands
Orkest, de hoornsolo 'Vezenata' van Pietro
Ballasore aan de piano begeleid door mevr.
Van Hal. Ter afsluiting van het eerste ge-
deelte van de kerstuitvoering zong mevr.
Koper-Koper nog twee komposities, w.o. het
Agnus Dei.
Het programma na de pauze werd geopend
door de';hoornsoliste mej. Van Elteren met
een meer dan voortreffelijke weergave van
Paul Hplzner hoornserenade opus 22. Na
deze uitvoering, die door de aanwezigen
bijzonder werd gewaardeerd, zong het be-
jaardenkoor een drietal voor de kerst ge-
schreven liederen van bekende komponisten.
De kersttoespraak van kapelaan Timmer van
de r.k. parochie St. Agatha in Zandvoort
werd gevolgd door de uitvoering 'Ere zij
God' door het bejaardenkoor met een so-
listische bijdrage van mevr. Koper-Koper.
Aan het-eind van het programma bracht
voorzitter^ Alders namens het bestuur en de
leden va'h 'Voor Anker' de welgemeende
over aan de medewerkenden en bood daarbij
de solisten bloemen aan. Met samenzang
door alle aanwezigen werd de kerstbijeen-
komst '71 besloten.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Wethouder B. Rudenko is wegens ziekte,
verhinderd vrijdag'31" december a.s. spreek-'
uur te houden. In spoedgevallen is hij thuis
te bereiken ónder tel. 4627.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zondag 2 januari:

15 TZB—EHS ' 14.30 u.
47 TZB 4—Spaarnevogels 3 12 u.
69 Haarlem 10-TZB 5 12 u.
81 TZB 6-Geel Wit 5 12 u.

109 TZB..7—TYBB 12 14.30 u.
118,Hille'gom 9-TZB 9 ; .o 12 u.
120 Ripperda 8-TZB 10 • 'S 12 u.
Vriendschappelijk:
A-jnuioren 1—B-junioren 1 10 u.

Z.S.V. 'ZandvoortmeeuwenJ
Programma zondag 2 januari:

20 Zandvoortm. 5—Kennemers 4 12 u.
22 Zandvoortm. 6-VVH 2 12 u.

•25 Stormvogels 6—Zandvoortm. 7 12 u.
52 Kennemers 7—Zandvoortm. 9 , 12 u.

70 TYBB 8—Zandvoortm. 10 11.30 u.
108 Zandvoortm. 11—HFC 14 12 u.
A-junioren:
123 TYBB 1—Zandvoortm. 1 14.30 ü.

Nee, ik zal geen namen -noemen, omdat de
mensen in kwestie er toch al genoeg narig-
held mee hebben. (Je moet toch zelf wel
de verantwoordelijkheid dragen, vind ik.)
Goed. Welgeteld waren er in het zondagse
voetbal twaalf enkel-blessures, drieëntwin-
tig knie-euvelen, (van meniscus tot enkel-
voudige bloeduitstorting), vijf en dertig rib-
kneuzingen (door ongeoorloofd afhouden,
wat bij de KNVB tegenwoordig 'obstruktie'
heet), een en dertig duizelingen, door
vuist- c.q. handslagen tegen het hoofd, vier
en veertig lies-beschadigingen, door onregle-
mentair 'hoog' trappen en zes en dertig
dijbeen-spierverscheuringen door gewoonweg
een 'knietje' tegen de dij. Verder nog wat
verspreide incidentjes, zonder aanwijsbare
opzet: bloedneuzen, hersenschuddingen, bui-
ten, blauwe- en rode* plekken, schaafwonden
en'peesband\f|rrekkinge'r^!'
Komen daarbij4 de hysterische aanvallen van
welgeteld honderdeenenzestig toeschouwers,
zodat er zeventien ambulancewagens een
pendeldienst tussen de voetbalvelden en'^de

1 ziekenhuizen c.q. psychiatrische Jnrïchtirïgen
moesten onderhouden, het blussen van grote
hoeveelheden vuurwerk door brandweerlie-
den, die in allerijl opgetrommeld waren door
de politiewagens met mobilofoon, het''her-
stellen door de oververmoeide terreinknech-
ten van doorgezaagde doelpalen en -latten
en het opruimen van bij elkaar zestien kilo-
meter toiletpapier. '•\
U begrijpt, beste vrienden, dat er dan nog
maar weinig van voetballen terecht kan
komen. En dat is natuurlijk jammer, want
de enkelingen, die nog altijd naar de velden
trekken om echt, puur en onvervalst voetbal
te zien, komen dan niet aan hunj trekken.
(Een naar stijlfoutje dat tweemaal!'trekken',
maar ik kan er ook niet aan doen in de
toestand waarin ik verkeer).
Het lijkt mij een duidelijke zaak dat aan de
geweldpleging op de voetbalvelden een
einde moet komen, anders zie ik het er van
komen dat ons vaderlands vermakelijkheids-
bedrijf volledig de mist in gaat."
De KNVB overweeg de wedstrijden in de
toekomst zonder publiek te laten spelen,
maar tegen deze suggestie zijn nogal wat
bezwaren ingebracht door de penningmees-
ters van de verenigingen. Deze lieden zeg-
gen dat er op zo'n manier geen geld in het
laatje komt en hoe kunnen ze dan in vredes-
naam die dure benen betalen? Ik las bijvoor-
beeld van een vriendschappelijke wedstrijd
tussen Feyenoord en Haarlem, waarbij een
peperduur gekochte buitenlander die voor
de 'hand-in-hand-klup" speelde, voor een
stuk of zes weken is uitgeschakeld, doordat
hij een kaak brak. Ik bedoel maar. Een
andere jongen kreeg in Zwolle — en dat
was geen vriendschappelijke wedstrijd -
een bierflesje in z'n gezicht. Kijk, zulke dfn-
gen duperen de verenigingen en als er dan
helemaal geen publiek meer zou mogen
komen, kunnen ze de doo'dsklok wel luiden
over het voetbal.
Een ander middel, dat eveneens opgeld
doet, komt van een bestuurslid van de
KNVB — een voormalig politiefunktionarisV
Deze achtenswaardige gezagshandhaver is
van mening dat de scheidsrechters meer
straffende bevoegdheden moeten krijgen,
o.a. het uitdelen van strafschoppen zonder
de bal daarbij te betrekken, dus lijfstraffen.
Ook dienen de arbiters, aldus deze meneer,
bewapend te" worden met speren, handgra-
naten, karabijnen en boksbeugels. Er was
geen meerderheid in het bestuur over zijn
ietwat drastische suggestie om weerspan-

nlge voetbalvjegels ter plaatse neer te schle-
ten, ' j
Omdat het morgen oudjaar is, heeft men
vanzelfsprekend gedacht aan een algeheel
verbod van pyromantische aktiviteiten op
en om de velden. Als je hierop moet afgaan,
is het bij iedere wedstrijd, het hele jaar
door, oudjaar. Rotjes tegen de nek van
doelwachters zijn uit den boze. Voetzoekers,
gericht tegen spitsspelers, die het vijandelijk
doel naderen, moeten zo snel mogelijk tus-
sen het publiek geworpen worden, hetgeen
een afkoelend effekt tot gevolg zou hebben.
Ik meen hieraan te mogen twijfelen.
Ik ben overigens ook tegen tot de 'tanden
gewapende scheidsrechters. Tenslotte be-
horen deze mensen niet tot de zogeheten
parate troepen.

voetbal wordt oorlog.''.'....

Ook- is gedacht aan het oprichten van ge-
schutstorens ' op de hoeken der velden.
Maar in een geheime zitting van een niet
nader te noemen Tweede Kamerkommissie,
is deze maatregel hevig omtraden, omdat
men er een verkapte vorm van legertraining
in zag, met een mogelijke aantasting van de
menselijke vrijheid en waardigheid. Enorme
stalen netten en afrasteringen (met kleine
mazen) vonden ook geen genade bij de
meeste bestuursleden, omdat dit een vrij
kostbare geschiedenis wordt voor de klups
en bovendien zijn ze in de praktijk weinig
doeltreffend gebleken, omdat het gros van
het publiek zondags naar de velden komt,
voorzien van draadtangen en ijzerzagen.
Het meest voor de hand liggende blijft het
spelen van wedstrijden zonder publiek. De
klups moeten dan eenvoudig gesubsidieerd
worden uit de totopot. U ziet: er zijn legio
problemen om de agressie bij het voetbal te
beteugelen. O ja, ik vergat bijna te vermei-
den_.dat ook de -idee van schrikdraad is
geopperd, maar daar kwam het merendeel
van de klupartsen tegen op, omdat men
nooit kan wéten of somige mensen het al-
leen maar bij schrikken laten als ze in aan-,
raking komen met dit soort draad. ,
Het spelen op blote voeten zou bij wijze
van proef eens een keer gedaan kunnen
worden. U weet dat dit voorkomt in som-
mige tropische landen. Het zou ernstige
scheenletsels kunnen beperken, maar men
vreest een toename van teenbreuken.
Er is letterlijk aan alles gedacht. Behalve
aan het in de doofpot stoppen van het
gehele voetbal.

BARTJE

INSTALLATIE B U R E A U

i - - ft
Centrale verwarming

Ampèrestraat 2/hoek Camerllngh Onnesstraat

jLz. Zandvoort - Telefoon B8 45*
"100% financiering mogelijk.
Gedipl. install. • Erk. A.C.I. lid

PANG! PANG!
Houdt uw huisdieren in ver-
band met het afsteken van
VUURWERK tijdens de jaar-
wisseling zoveel mogelijk
binnen. Honden in ieder ge-
val aan de lijn uitlatenl

Secr. Dierenbescherming
Fazantenstraat;8, tel. 3210

Philips TV grootb. aangeb..
spelend te zien 's avonds na
7 u. Tollensstr. 23, tel. 2344.

Dit jaar presenteerde zich de eerste zandvoortse popgroep: 'Living Island'. De
jeugdige instrumentalisten traden verscheidene malen op In en bulten Zandvoort.
Enkele weken geleden werkte de zandvoortse popgroep mee aan een testavond
voor de stichting van een jeugdcentrum In Zandvoort. • 's • - • . <



Bakkerij J. VAN DER WERFF
Gasthuisplein 3

wenst vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Rijwiel- en brorafietsbedrijf
Jac. Versteege & Zonen
Haltestraat 18- Telefoon 4499 "

wenst kliênten, vrienden en >•>'
kennissen een voorspoedig-nieuwjaar

Bl3emenmagazijn „NOORD"
M. Schniedewind-Paap
Vondellaan, telefoon 4320

wenst kliênten en kennissen
een voorspoedig 1972

Schildersbedrijf H. Wardenier
Burg. Beeckmanstraat 2, tel. 2114

Schoonmaakartikelen, behang, verf
borstelwerk, enz. wenst geachte
kliênten een voorspoedig 1972

MELKHANDÈL
P. L. WARMERDAM

Melkerij .̂ *Mariënbosch"
Hogeweji, 29, telefoon 2464 ,,

wenst alle kliênten ff' '
een voorspoedig 1972 , •'

jfcutomobielbedijjf •
JAC. Verste0ge en .Zonen
Pafcveldstraat 21, tel. -2345 -t't \ "•
wénst kliênten, v.rierïderj', en •
kennissen een'-voorspoedig -
nieuwjaar •> , , -\ "

SIGARENMAGAZIJN ..
„'T TOLHUIS"

G. Kloprogge, Tolweg 14. tel. 4213

- • wenst kliënten en vrienden een
voorspoedig 1972

BRANDSTOFFENHANDEL

J. v.d. MEIJ !
Zandv.laan 319, tel. 023-240932
en Smedestraat 19 • .

wenst kliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1972

Banketbakkerij

R. van der Werff
Tolweg 6, telefoon 5001

wenst kliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar.

Direktie en personeel;
.Drukkerij OUDT

wenst " .
cliëntelen

een voorspoedig 1972

' Levensmiddelenbedrijf B. KEMP
v/h D. Ruiter
Kruisweg 22, telefoon 2015

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1972

Fa. J. VAN DUIVENBODEN
Haltestraat 45

P-f.

SLAGERIJ Fa. VAN DIJK
Stationsstraat 12, tel. 2336

wensen hun cliënten en vrienden
een voorspoedig 1972,

SIGARENMAGAZIJN \
P. KRAMER

Stationsstraat 10, tel. 3566, wenst
cliënten en vrienden een goed 1972

W. AKERSLOOT
Schelpenplein 18

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze cliënten,
kennissen .en vrienden
een gelukkig nieuwjaar

FIRMA EELTINK
Stationsstraat 16

SLAGERIJ ClVAN ELDIK
Haltestraat 12, telefoon 2616

wenst alle cliënten1

een voorspoedig 1972 .

SLAGERIJ H. J. VAN ELDIK
i;, -• Jan Steenstraat la, tel. 2682

wenst alle cliënten ;
een'voorspoedig 1972 , ,

Choco Shop
Kerkstraat 34, tel. 2364

wenst zijn cliënten
een gelukkig 1972

De heer en mevrouw v. Dam

METSELBEDRIJF
GEBR. KOPER
van Speijkstraat 18

wenst alle bekenden
een voorspoedig 1972

Melkinrichting
Fa. L. v. d. MIJE & ZONEN
Van Ostadestraat 1

wenst geachte cliënten en
* ..bekenden een gelukkio-nieuwjaar

* • " ~.».•* , .1

AUTO-SERVICE STATION
't CIRCUIT

Tjerk Hiddesstraat 10
wenst'alle cliënten en vrienden
en voorspoedig 1972

BOÈKBINDERiy ALBLAS
Kochstraat 4, tel. 4,124 ,,, ,

" wenst' cliënten en b'éken'den
i ' ., -eert,voorspoedig 197é '16

^Reisbureau KERKMAN
en

TAXI 2SOO
GROTE KROCHT 18

wenst u. allen een
. . voorspoedig 1972

Woninginrichting
L. BALLEDUX & ZONEN
Haltestraat 27-29, telefoon 2596
wenst geachte cliënten en
vrienden een gelukkig nieuwjaar.

Bouw- en aannemersbedrijf

Fa. D. Berkhout,
Nassauplein 16,"tel. 259,0on i
Swaluêstraat 41, tel. 3Q65

wenst geachte cliënten
en vrienden
een. voorspoedig nieuwjaar

WED. T. LOOS-ZWEMMER
Achterweg 5

Petroleum, klompen, klomp-
p.f. sokken, schoonmaakartikelen.

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

BLAAUBOER
Haltestraat 46
p.f.

Pasteurstraat 2

Schildersbedrijf
Fa. J. VAN DEN BOS & ZN

Grote Krocht 23, telefoon 4513
wenst geachte cliënten, vrienden
en bekenden een gelukkig nieuwjaar

Groente- en fruithandel W. BOS
Da Costastraat 4

wenst u een voorspoedig 1972

Woningbureau 't'CENTRUM
Burg. Engelbertsstraat 1, tel. 3284

wenst alle cliënten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar.

Mak. o.g. H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1972

Loodgietersbedrijf
Th. A. LOOS v.h. Weber

Spphiaw'eg 13, tel. 5207
wenst zijn cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1972

Loodgietersbedrijf

J. A. PfcAP
Dr. Gerkéstraat 42, tel.3176

Allen een gelukkig nieuwjaar.

Brood- en banketbakkerij

M. J. BALK
• Hogeweg 27, telefoon 2989

Wij wensen een ieder een heel ge-
lukkig en voorspoedig 1972.

Eerste Zandvoortse drogisterij

C. Luttik & Zn.
Zeestraat 34

wenst alle kliënten
een voorspoedig 1972

Elektro-technisch bureau

L. Drommel
Helmersstraat 33, tel. 2733

wenst geachte kliêntèle
een voorspoedig 1972 '

VISHANDEL

KERKMAN & LOOS
Haltestraat -16 $

wenst zijn kliënten en kennissen
een gelukkig en voorspoedig 1972

FAM: A. J. VREEBURG .,
Haftestraat 54 -V i

wenst kliënten een gelukkig
en een voorspoedig 1972

Dameskapsalon

WOUDENBERG-DE JONG
Stationsstraat • 14,''telefoon 2371

wenst kliënten, vrienden en be-
kenden een»gelukkig nieuwjaar

Fa. J. LOOS, WAGENMAKER
Gasthuisplein 8
Werkplaats: 'Swaluêstraat 43

wenst alle kliênten •>
een voorspoedig 1972

n.v. A. fiakels
Kerkstraat 29—31

wenst geachte cliënten
een voorspoedig nieuwjaar

Groente en Fruithandel
J. DALMAN
Schoolstraat 1

wenst zijn cliënten en kennissen
een gelukkig nieuwjaar.

FIJNWASSERIJ W. M. DAMMANN
Pakveldstraat 5

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1972

Groentehandel
C. Draijet* 4
Van Ostadestraat 9

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1972

K. LOOMAN, mr. opticien
Haltestraat 5

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1972

E. LOOS
, Sporthuis „Zandvoort"

Haltestraat 35, tel. 2131
wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1972-

Smederij G. Loos
Gasthuisplein 6, telefoon 3928

wenst geachte cliënten
een voorspoedig 1972

Boek- en kantoorboekhandel

6. E. Lorenz
Haltestraat 15, telf. 2154

wenst allen een voorspoedig 1972

Vishandel
FLOOR MOLENAAR & ZONEN
Da Costastraat 17

wensen u een voorspoedig 1972

Schildersbedrijf
. AUG. VAN DER MIJE

Marisstraat 13A, tel. 5186
wenst geachte cliënten en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen onze clientèle, kennissen
en zakenrelaties
een voorspoedig nieuwjaar.

SCHILDERSBEDRIJF

C J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33, tel. 4755

WIJNHANDEL

Lefferts
Zeestraat 44, tel. 2254

•wenst ook u een
gelukkig en voorspoedig 1972

SMEDERIJ GANSE%|
Gr. Krocht 36a, tel 2518-5068-3612^*~ .t

wenst kliênten en vrienden
een voorspoedig-nieuwjaar

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Dames- en herenkapper
Haltestraat 14, telefoon 2462

wenst u een goed nieuwjaar '

' .' Smederij - Schoorsteenveger

J. C. DORSMAN
Oosterstraat 3

wenst kliënten, vrienden .en
kennissen een gelukkig 1972

LOODGIETERSBEDRIJF

Fa. van Loon
Bilderdijkstraat 7, telefoon 2508
en Potgieterstraat 32, tel. 5111

wenst al zijn kliênten
een voorspoedig 1972

Electro radiogeluidstechnisch bureau
Fa. J. K. FEENSTRA
Haltestraat 57, tel. 2065

wenst u een voorspoedig 1972

Schoenmakerij H. HARMS
Zuiderstraat 8

wenst cliënten, vrienden en
kenissen een voorspoedig 1972

KEESMAN's Schildersbedrijf
Jan Steenstraat 1, tel. 2425

wenst cliënten, vrienden' en
bekenden een gelukkig nieuwjaar

BEDDENSPECIAALZAAK
KEMPER

Haltestraat 21, tel'. 2119
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig 1972

Firma A. KERKMAN & ZN
Van Lennepweg 5, tel. 3576 1(1

Esso-huisbrandolje en gassen enz.
wenst allen een goed 1972

Oreet Zonjee
Schoonheidsspecialiste

nst al haar cliënten
eSn gelukkig en voorspoedig 1972

H. J. LEEK
jVéGé-Levensmiddelenbedrijf
Öelmersstraat 28,

wenst cliënten en vrienden
,een gelukkig nieuwjaar

FOTO Hamburg
Grote Krocht 19
Telefoon 2510

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1972

Fam. L. Inen-v. Hamburg

HERENKAPSALON

HAAGEN
Swaluêstraat 15

wenst alle cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1972

TON VAN DER VOORT
Haltestraat 36

wenst cliënten een voorspoedig 1972

BANKETBAKKERIJ

Thomas
"" HALTESTRAAT 13

wenst allë"cliênt'en
een voorspoedig 1972 '

Dames- en Herenkleermaker

Fa. WITMER ,;
Van Speykstraat 17, tel. 2007
wenst vrienden en cliënten
een gelukkig nieuwjaar

G. KOL
Koningstraat 75, tel. 3212
ALLE VERZEKERINGEN

wenst allen 'n voorspoedig 1972

A.JCERKMAN . ,
en echtgenote - •?•••

wensen vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

LoodgietersbedrijE ;,
T. J. A. SPOLDERS
Wilhelminaweg 20 j||J

wenst zijn vrienden en cliënten r'
een voorspoedig 1972

J. P. J. SEIJSENER ,.
Brood- en Banketbakkerij

^ Haltestraat 23,, tel. 2159
wenst cliënten een voorspoedig 1972

Versteege's Ijzerhandel
IJZERWAKEN GEREEDSCHAPPEN - PAKVELDSTRAAT 19

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.SKIL-SPECIALIST'

Stukadoorsbedriji Gebx. Water
v/h Muller & Co. ,<• - tel. 2205 , Heimansstraat 5
p.f.

Fa. J. Kerkman
Burg. Beeckrnahs'traat 26 — Telefoon (02507) 4307

TV-Vérhuur
per maand, week, dag of uur
wenst geachte klicntèle een voorspoedig 1972

H. WEBER
ti.o.ri." EXPEDITIE -fa. L. N. Weber & Zn.

" Gasthüisstraat 1, telefoon 2037
i.' •• - •'

wenst kliêiitej en vrienden een voorspoedig 1972

UW ECHTE BAKKER

IN ZANDVOORT
T . ( ,,,, • l ,

wenst zijn geachte kllëntèle, vrienden en kennissen
j "̂

.*. ;i,-v - een voorspoedig en gezegend 1972

Bloemenmagazijn
D. VADER & ZOON, Kerkstr. 38.,

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1972 . -.

Brood- en Banketbakkerij
VAN STAVEREN
eig. H. Stuurman
Zeestraat 48 - Tel. 2684 •.

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar

Hout- en Boardhandel
-.CENTRUM", Jb. Slagveld

BREDERODESTRAAT 1
• (naast dr. Flieringa)
een voorspoedig 1972

'SCHILDERSBEDRIJF

VERF- en BEHANGZAAK
j P. J. DANNENBURG

STATIONSSTRAAT 7—9
'•' • -wenst-cliënten.en vrienden •
-" een gelukkig nieuwjaar

Café
„ARIE KOPER1'
wenst vrienden clientèle
•een voorspoedig nieuwjaar
,. Fam. BOL-KOPER

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Fam. E. JONGSMA, Oranjestraat 3
wenst iedereen een gelukkig
nieuwjaar!

Levensmiddelenbedrijf " ' — "
E. J. RIJBROEK
Da Costastraat 3

wenst u een voorspoedig 1972

Een voorspoedig 1972
toegewenst door

Fam. Schot
Banketbakkerij

GROTE KROCHT 20B

STICHTING
ZWEMBAD ZANDVOORT

wenst alle medewerkers en
begunstigers een
gelukkig .nieuwjaar

Het Bestuur van' de

Accordeon Vereniging
„ZANDVOORT'!

wenst leden, .donateurs en begun-
'Stigers een gelukkig nieuwjaar.

I) M
A. PAAP
.Assuraritiebedrijf
'Kruisstraat 14= tel. 3218, wenst alle
clientèle, vrienden en bekenden een
gelukkig en voorspoedig 1972

Sigarenmagazijn

Fa. SCHUTTE-KUIPERS
Koningstraat hk Oosterstraat
Vondellaan 1a
wenst haar geachte cliënten
een voorspoedig 1972

BANKETBAKKER
E. PAAP
Potgieterstraat 24
wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een voorspoedig 1972

Fa. Portegies en Van Campen
Schoenherstellers
Kerkstraat 32

wensen hun cliënten een
-, gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van ;
Zandvoortmeeuwén
afd. handbal

wenst leden, vrienden en
bekenden een voorspoedig
en sportief 1972 toe

A. POOL
Haarlemmerstraat 13 d, tel. 2569

Verhuur van garageboxen, opslag
en bedrijfsruimte
wenst al zijn cliënten een
voorspoedig nieuwjaar

Horlpger-Juwelier ,0.

H. LANSDORP
KERKSTRAAT-3.3,,.,

wenst geachte kliênten, vrienden en bekenden

. een voorspoedig 1972

BEGIN HET NIEUWE JAAR MET EEN NIEUWE BRIL

Opticien A. G. Slinger
wenst zijn kliênten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1972

Optiek - Staalwaren - Leverancier alle ziekenfondsen •

GROTE KROCHT 20a - TELEFOON 4395

Automobielbedrijf H. P. KOOYiAN N.V.
" Brêderodestraat'8-10, telefoon 3242 ' "

Off. dealer- VOOr DAF wenst allen een gelukkig nieuwjaar.

r S& i" M li d e «L» • W B '

woningïniüchfing
Westerparkstraat 14

wenst alle kliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1972

Bloemenmagazijn ERICA
'• •( '"' ;GROTE KROCHT 24 A

TELEFOON 2301
1

Wenst vrienden en cliënten

- EEN VOORSPOEDIG 1922

Wij wensen onze cliënten en bekenden een gezond 1972

-IjSChflLDERSBEDRIJF

Fa. KEUR & Zn,
Hogeweg 38a - • Telefoon 2979

1A l''.

'Qr
«Mc Paradijsweg 2 • Telefoon 5602

Redaktie
en medewerkers
van de
Zandvoortse Courant
wensen u

-;;;:,*-.

een voorspoedig 1972



Voor uw gezellige borreluur
„Ook gelegenheid tot doorzakken"

B A R • D I S K O T H E E K

Stationsstraat 17 • Zandvoort
Tel. 02507-5340

IEDERE DAG GEOPEND
van 16.00-00.03 uur

Voor al uw verzekeringen
ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-
vuld met een rechtsbijstands-

verzekenng voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man
Uw vertrouwensman

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

AUTO- en AUTOVERHUURBEDRIJF

„Zandvoort"
Shell Quick Service
All Risk verhuur

Snelle reparatie — Verzekeringen

Garage Shell Station Tel. 4580
Brederodestraat, hk. Schaepmanstr.

Makelaar O.a.
H.W.COSTER

Burg. Engelbertsstraat 11 • Tel. 5531
Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
assurantiën

ZWANQERSCHAPS GYMNASTIEK

Mevr. Klijn, Kostverlorenstraat 96,
telefoon 2880.

' . . ' . . . Voor showroom, winkel.of kantoor

TAPIJTTEGEL - BOETIEK ASTRA
KORTE GIERSTRAAT 1 HAARLEM

DAGELIJKS van 1—6 uur
ZATERDAGS van 10-B uur

A U T O R IJ S C H O O L

Bert Hoogendijk
geeft les in een Datsun 1200.
Lesprijs ƒ 12,50 per uur.

Van Lennepweg 20/2,' telefoon 4948.

Haarlem, Karel v. Manderstraat 91.
Tel. 023—325713.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuits
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Adverteert
in dit blad

DAMES- EN HERENCOUPEUR • BONTWERKER

Chr. Mleyer
Onze BONTHOEDEN, pet en baretmodellen, oog-
sten veel sukses. De prijs is er dan ook naar.

Nertz, Standaard, Pearl, Safler en Silverbleu
ƒ 169,-

Biber, Bisam en Nertzstaarten -. T., f79,—

Dr. Kuyperstraat 18 - Zandvoort • Tel. 3137

MODERNISEREN REPAREREN

Uw auto roestvrij —
BESCHERM UW AUTO!

TECTYL is eea, produkt van Valvoline, waaraan
méér dan 30 jaar research en ervaring ten grond-
slag ligt.

Alleen onder DIE naam kan Valvoline de roest-
werende werking garanderen, toegepast volgens
de originele Zweedse ML-methode.

UW TECTYL-SERVICE:

A U T O B E D R I J F
Zantivoort

REPARATIE VERZEKERINGEN

Tel, 4580, Brederodestr., hoek Schaepmanstraat.

Schoonheidssalon

'ten
Lid A.N.B.O.S.

ikker

• GEZICHTSMASSAGE
• LICHAAMSMASSAGE
• ELEKTRISCHE ONTHARING
• HARSBEHANDELING
• MAKE-UP
• MANICUREN

Frans Zwaanstraat 68 • Zandvoort
Afspraken: tel. 02507—3621

zwemt U weer mee?
Voor verzorging van uw
administratie, boekhouding, belastingzaken, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR

M. DAMSTRA
Koninginneweg 37 - Zandvoort • Teleioon 2663

Protestants - Christelijke - Coöperatieve
Begrafenisverenigmg U.A.

Begrafenis - Transport • Crematie
Rouw- en ontvangkamers

Keesomstraat 61, Zandvoort, tel. 5351
Dag en nacht ta ontbieden.

Lidmaatschap ƒ1,— per jaar per gezin.

VOORSPOEDIG 1972
wenst U

Technisch installatie Bureau

adiator
CENTRALE VERWARMING en
AFZU l G-INSTALLATIES

Ampèrestraat 2, telefoon 5845*

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt U ons e«ven.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

R. Drenth
arts

3—4 jan. AFWEZIG
Waarnemers:

dr. Flieringa, dr. Zwerver,
dr. Anderson

Goed tehuis gezocht voor
zwart Bast. hondje 8 weken
oud (teefje). Tel. 2656.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdeling
• Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Telefoon 2206. _

Parketvloeren
incl. ondervloer en leggen,
reeds v.a. ƒ 23,50 per m2.
NICO v.d. VOORT, Zwanen-
burgerdijk 422, Zwanen-
burg, tel. 2907-5117.

VERWARMINGS-SERVICE
Gespec. in het schoonmaken
van c.v. -ketels en het ver-
helpen van storingen.
„Onderhoudsbedrijf
H. Janssen".
Tel. 02507 • 5566.

Schilders-

H.C. v.
Telefoon 2638.

bedrijf

BANKSTELLEN, direkt van
fabriek, zeer fraai uitge-
voerd, in div. kleuren, 5 jr.

'garantie op het binnenwerk.
Normale prijs: ƒ 1300,- voor
ƒ 595.-; of l x ƒ 150.- en
10 x ƒ 48.95.
PARIAN, Amsterdam, tel.
0 2 0 - 4 2 1550.

WEG ZON
Met da echte 'Vebs Elite'
Aluminium jaloezieën met
band of koord, nu met 25 •/«
korting.
Vries en Zonen. Tel. 4012.
Fabriek en Showroom:
Antonlestraat 45. Haarlem,
telefoon 317577.

Breng uw lakens
gewassen
en gestreken
goedkoper
dan bij U thuis!

Uw maxi lakens voor een
mini prijs l

Wasserij SNEL
DEPOT WASSALON, Halte-
straat 63b.

S.O.S.
Zorg er voor dat uw en
andermans dieren geen bot-
jes en beentjes van wild en
gevogelte verorberen. Kans
op maag- darmperforatie m.
dodelijke afloop. Deponeer
ze goed verpakt in het vuil-
nisvatl

Secr. Dierenbescherming,
Fazantenstraat 8, tel. 3210.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen 'V E L O',
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt.
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Gaat u uw huurhuls verla-
ten? Onze cliënten nemen
tot ƒ 5.000,- stoffering van
u over.
Inl.: N.V. Makelaarskantoor
„VEMA". tel. 023-377767.

De grootste sortering in
sexlektuur, condooms enz.
bij Book-Shop, Bureweg 7.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 - Haarlem

Balans-opruiming
100 VISITEKAARTJES voor :. , ƒ 15.—

100 VISITEKAARTJES MET ENVELOPPEN v...- ƒ 17.50

Drukkerij OUDT v.h. Gertenbach, Achterweg l, Zandvoort
Telefoon 2135

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Aan de verzekerden van de te
Haarlem werkende ziekenfondsen
BEJAARDENVERZEKERING
Met ingang van l januari 1972 zijn de maandpremies voor
de bejaardenverzekering landelijk als volgt gewijzigd:

Inkomensgroep 1 max. / 7.494,—
oude premie

20.70
21.20
21,70

Inkomensgroep 2 max. ƒ 8.504,—
oude premie

41,40
41,90
42,40

nieuwe premie
23.80
24,30
24,80

nieuwe premie
47,60
48,10
48,60

Inkomensgroep 3 max f 10.362,—
oude premie nieuwe premie
• 51.75 59,50

52,25 60.— ~
52,75 60,50

Inkomensgroep 4 max ƒ 12.219,—
oude premie nieuwe premie

72,45 83,35
73,45 84,35

Vrijwillige verzekering: Gezien het feit, dat per 1 sept. 1971 deze premies
reeds werden verhoogd, zat nu geen premie-correctie plaatsvinden.
Verzekerden, die in het genot waren gesteld van een z.g. bijzondere premie-
reduktie moeten wij berichten, dat door een wijziging in de overheids-
subsidie-regeling met ingang van 1 januari 1972 deze gereduceerde premie
tot onze spijt moet worden gebracht op het volledige premiebedrag voor
de vrijwillige verzekering, te weten ƒ 64,50 p.m. excl. f 0,50 premie aan-
vullingsfonds. Betrokkenen zullen nog een circulaire over dit onderwerp
van hun ziekenfonds ontvangen.

De Besturen van de Algemene Ziekenfondsen
„HAARLEM EN OMSTREKEN"
Jansstraat 27 Haarlem en
„ZIEKENZORG"
Frans Halsplein 4, Haarlem

Gezinsvoorlichting
zandvoort
gaat door in '72
De afdeling Zandvoort van de Stichting voor
Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting zal,
ondanks de enkele maanden geleden Inge-
trokken rijksbijdrage voor de aktiviteiten van
de stichting, in het komende jaar haar werk-
zaamheden voortzetten.

Nu gezinsvoorlichting voor de dekking van
de kosten alleen nog subsidie uit de ge-
meentekas ontvangt, zal het bestuur genood-
zaakt zijn de kursusgelden met ingang van
1 januari te verhogen. Het bestuur heeft
er het volste vertrouwen in dat de ads-
pirant-kursisten bereid zullen zijn de ge-
vraagde ekstra bijdragen te aksepteren.
Hier volgt het kursusprogramma voor ja-
nuari a.s.:
Koken: deze kursussen worden gegeven in
Hotel Interlaken. van Speykstraat 20.
a. Fijne keuken: 8 lessen voor ƒ 32.— plus

ƒ 15.— ingrediënten. Op dinsdagavond,
o.l.v. mevrouw Veldkamp. Dit is een ver-
zoekprogramma. Aanvang 18 jan. 1972.

b. Gezonde voeding: 8 lessen voor ƒ 32.—
plus ƒ 15.— ingrediënten. Op maandag-
avond, o.l.v. mevrouw Veldkamp. Voor
hen die goed willen leren koken. Elemen-
tair koken en voedingsleer, verwerkt in
leuke menu's. Aanvang 17 jan. 1972.

c. Chlnees/lnd. koken: 8 lessen voor ƒ 32.-
plus f 15.— ingrediënten. Op woensdag-
avond en donderdagmiddag, o.l.v. mevr.
Van Wijk. Aanvang resp. 19 en 20 jan.
1972.

Naaten: 12 lessen voor f 48.—. Wij organi-
seren weer de volgende kursussen: Op
maandagavond en dinsdagavond, o.l.v. mevr.
Deesker. Op dinsdagochtend, woensdag-
ochtend en -avond, donderdagmiddag en
donderdagavond, o.l.v. mevr. Ovaa. Op
dinsdagmiddag, o.l.v. mevr. Van Deene.
Aanvang resp. 10, 11, 12, 13 jan. 1972.
Hoeden maken: 8 lessen voor f 32.—. Op
donderdagochtend, '<o.Kv. de heer Scheffer.
U leert zelf een hoedje maken of vermaken.
Aanvang 20 jan. 1972.
Kleine karweitjes: 8 lessen voor f 32.—. Op
dinsdagavond, o.l.v. de heer Wilshaus. Klei-
ne karweitjes in huis, leren om zelf eenvou-
dige reparaties en opknapkarweitjes. te doen,
wat u veel geld bespaart. Aanvang 18 jan.
1972.
Stofferen: 8 lessen voor ƒ 32.—. Op vrij-
dagavond, o.l.v. de heer Krom. Het zelf
bekleden van een stoel geeft heel veel vol-
doening en is een grote besparing. Aanvang
21 jan. 1972.
Bloemschikken: 8 lessen voor ƒ 32.—. Op
maandagavond, o.l.v. de heer Louwerens,
Aanvang 17 jan. 1972.
Tuinieren: 8 lessen voor f 24.—. Op zater-
dagmorgen, o.l.v. de heer Louwerens. Een
voorjaarskursus, aanvang medio maart.
Handenarbeid: 8 lessen voor ƒ 32.— eksklu-
sief materieel. Op donderdagmorgen, o.l.v.
de heer v. d. Leden. U mag zelf uw keuze
maken uit verschillende technieken. Aanvang
20 jan. 1972.
Wandkledon: 8 lessen S/oor / 32,—. pp
woensdagavond, o.l.v. mej. Korstjens. Hier-

bij hoort ook: makramé, weven, borduur-
steken, etc. Aanvang 19 jan. 1972.
Stofbedrukken, werken met kralen: 8 lessen
voor ƒ 32.—. Op donderdagmorgen, o.l.v.
mevr. v. Deene. Hierbij hoort ook: afknepen,
stempelen, batikken. Aanvang 20 jan. 1972.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal
Tolweg 10 behalve de kooklessen.

Kursussen .kunnen alleen doorgang vinden
bij een minimum deelname van 12 personen.
Lestijden: 's morgens van 9.00—11.30 uur;
's middags van 13.30—16.00 uur; 's avonds
van 19.30—22.00 uur.
Verzocht wordt het lesgeld te voldoen bij
inschrijving; hiervoor heeft men de gelegen-
heid op" 3, 4, 5, 6 en 7 jan. 1972, 's mor-
gens van 10—12 uur, op het kantoor Tolweg
10, telefoon 2683.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043.3044. 3065 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiask Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning. Sophiaweg

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach.
Achterweg 1.

C023) 242212 Garage Flinterman. Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko'. Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn.,- wasautomaten

5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g- 3669

2135 Zandvoortse Courant. Achterweg i

WATERSTANDEN
H.W. L.W. HVV. L W.

1 jan. 03.47 11.24 16-20 23g8

2 jan. 04.34 00.31 l^l < ?»6
3 jan. 05.18 01.02 17.56» 216
4 jan. 06.00 01.43 18.39 | 4Qo
5 jan. 06.38 02.12 19-1» | J/5
6 jan. 07.17 03.01 '»-2i flï?»
7 jan. 07.51 03.33 20-2̂
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